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Uchwała nr 35 (2018/2019)  
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

z dnia 21 grudnia 2018 roku 
 
w sprawie zasad przyjmowania na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 
międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023. 
 
 
 Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 29 osób z ogólnej liczby 33 członków 
statutowego składu, 29 głosami na „tak” , działając na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), ustalił następujące 
zasady przyjmowania na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu laureatów oraz 
finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz 
ogólnopolskich  
w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023: 
 

§ 1 
Kandydaci, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się osiągnięcia uzyskane  
w ramach olimpiad stopnia centralnego i konkursów, są umieszczani na listach rankingowych 
wraz z pozostałymi kandydatami na studia, a ich kwalifikacja na studia następuje w ramach 
ustalonej przez Senat liczby miejsc.  

 
§ 2 

Lista olimpiad stopnia centralnego i konkursów, w których osiągnięcia uzyskane przez 
kandydatów na studia są uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, ze wskazaniem 
organizatorów tych olimpiad i konkursów, a także odpowiadające tym olimpiadom  
i konkursom przedmioty kwalifikacyjne przewidziane w postępowaniu rekrutacyjnym  
na pierwszy rok studiów na UEP określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

1. Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów 
wymienionych w załączniku nr 1 punkty rankingowe przyznawane są w sposób 
następujący: 
a) laureatom albo finalistom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady 

Przedsiębiorczości przyznaje się maksymalną liczbę punktów rankingowych ze 
wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych przewidzianych w obowiązującej na dany 
rok akademicki uchwale Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 
studiów pierwszego stopnia, 

b) laureatom albo finalistom pozostałych olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom  
konkursów przyznaje się maksymalną liczbę punktów z jednego przedmiotu 
kwalifikacyjnego lub języka obcego określonego dla danej olimpiady lub konkursu  
w załączniku nr 1, przewidzianych w obowiązującej na dany rok akademicki uchwale 
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Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego 
stopnia. 

2. Warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów rankingowych, punktów 
z przedmiotu kwalifikacyjnego lub języka obcego przez laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego i laureatów konkursów wymienionych w załączniku nr 1 jest 
przekazanie do Uczelni listy laureatów i finalistów przez komitet organizacyjny olimpiady 
lub konkursu albo odpowiedni zapis na świadectwie dojrzałości w przypadku 
kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny. 

3. Prawo do otrzymania maksymalnej liczby punktów rankingowych, punktów z przedmiotu 
kwalifikacyjnego lub języka obcego przysługuje laureatom i finalistom olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatom konkursów tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – 
niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. 

4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego i laureaci konkursów wymienionych  
w niniejszej uchwale składają dokumenty w terminach obowiązujących pozostałych 
kandydatów na studia wynikających z obowiązujących na dany rok akademicki uchwał 
Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia. 

 
§ 4 

Z dniem uchwalenia niniejszej uchwały, w odniesieniu do przyjęć na studia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, traci moc 
uchwała nr 85 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 
2015 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Poznaniu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów w latach 
akademickich 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 

     Komisję skrutacyjną stanowili:. dr Judyta Cabańska i Kacper Krotecki. 
 

 
 
 
   Przewodniczył obradom Senatu: 
                    
  R E K T O R  
           
                            
(prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP) 
 
 
 


