Załącznik nr 2 do uchwały nr 311 Senatu UZ z dnia 19 grudnia 2018 r.
stanowiący tekst jednolity uchwały nr 261 z dnia 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 261
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego w latach 2019/2020 - 2022/2023

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:Dz. U. z 2018, poz.
1669) w zw. z art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j.:Dz. U. z 2018, poz. 1668) oraz art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.:Dz. U. z 2017, poz. 2183 z p. zm.)
uchwala się, co następuje:

§1
1.

Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich na które mogą ubiegać się w latach 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów pierwszego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim,
laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, ubiegający się o przyjęcie na
studia, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy
wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł
laureata albo finalisty.

4.

Prawo do skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady, przysługuje
kandydatowi w okresie czterech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości,
niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.

5.

Podstawą skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 4 jest oryginał dokumentu
wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady, opatrzony
numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.

6.

Maturzyści, którzy zgodnie z ust. 2, ubiegają się o przyjęcie na studia, zobowiązani
są uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym polegającym na:


zarejestrowaniu się przez kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji
na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożeniu elektronicznego

wniosku o przyjęcie na studia,


wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,



wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości oraz
wskazania nazwy olimpiady, na podstawie których będą ubiegać się o
przyznanie uprawnień laureata lub finalisty,


7.

dokonaniu wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia na kierunkach, na których
postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o egzaminy wstępne w zakresie
przedmiotów nieobjętych egzaminami, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:Dz. U. z 2018,
poz. 1668) lub w oparciu o egzaminy przeprowadzane w przypadku konieczności
sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub sprawności fizycznej, do kandydatów
będących laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego, zastosowanie
mają przepisy określające warunki i trybu rekrutacji na studia wyższe w bieżącym
roku akademickim.
§2

Postanowień § 1 nie stosuje się w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego i jednocześnie ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje począwszy od rekrutacji na
rok akademicki 2019/2020.
§4
Z dniem 1 października 2018 roku traci moc uchwała nr 96 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach
2020/2021 z późn. zm.
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