
 

Poz. 139 

UCHWAŁA NR 422 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 15 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania  
na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  

oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych  
w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 
W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia 
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów 
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 (Monitor UW z 2018 r. poz. 344 z późn. zm.) 
wprowadza się zmiany określone w załączniku do uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do uchwały nr 422 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 
 

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania  
na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów  
i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich 

i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021,  
2021/2022 oraz 2022/2023 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: 
LAUREACI  i FINALIŚCI następujących olimpiad: 
− Olimpiady Historycznej,  
− Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
− Olimpiady Filozoficznej, 
− Olimpiady Geograficznej, 
− Olimpiady Języka Łacińskiego, 
− Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,  
− Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie,  
− Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,  
− Olimpiady Przedsiębiorczości, 
− Olimpiady Matematycznej; 

 
LAUREACI  następujących olimpiad: 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, 
− Olimpiady Języka Białoruskiego, 
− Olimpiady Języka Francuskiego, 
− Olimpiady Języka Hiszpańskiego, 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, 
− Olimpiady Języka Rosyjskiego, 
− Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, 
− Olimpiady Wiedzy Technicznej.”; 

2) po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu: 
„1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Nie przewiduje się ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym.”; 
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3) w punkcie 4 
nazwa kierunku: 
„archeologia (Archaeology)” 
otrzymuje brzmienie: 
„Archaeology (Studies in English)”; 

4) w punkcie 20 oraz w punkcie 21 
nazwa kierunku: 
„finanse, inwestycje i rachunkowość” 
otrzymuje brzmienie: 
„finanse i rachunkowość”; 

5) w punkcie 25  
nazwa kierunku: 
„europeistyka – studia europejskie” 
otrzymuje brzmienie: 
„europeistyka”; 

6) w punkcie 27 
„Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata” 
otrzymuje brzmienie: 
„Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim”; 

7) w punkcie 37 
nazwa kierunku: 
„filologia węgierska” 
otrzymuje brzmienie: 
„hungarystyka”; 

8) w punkcie 42  
nazwa kierunku: 
„filozofia (Philosophy)” 
otrzymuje brzmienie: 
„International Studies in Philosophy”; 

9) w punkcie 43 oraz w punkcie 44 
nazwa kierunku: 
„finanse, inwestycje międzynarodowe i rachunkowość (Finance, International Investment and 
Accounting)” 
otrzymuje brzmienie: 
„Finance, International Investment and Accounting”; 

10) w punkcie 45, w punkcie 46 oraz w punkcie 47 
nazwa kierunku: 
„finanse, rachunkowość i ubezpieczenia” 
otrzymuje brzmienie: 
„zarządzanie finansami i rachunkowość”; 
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11) w punkcie 49 
„Kierunek studiów: fizyka nauczycielska*  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku” 
otrzymuje brzmienie: 
„Kierunek studiów: nauczanie fizyki  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata”; 

12) w punkcie 63  
nazwa kierunku: 
„iberystyka hiszpańska” 
otrzymuje brzmienie: 
„iberystyka: hispanistyka”; 

13) w punkcie 64  
nazwa kierunku: 
„iberystyka hiszpańska” 
otrzymuje brzmienie: 
„hispanistyka stosowana”; 

14) w punkcie 65  
nazwa kierunku: 
„iberystyka portugalska” 
otrzymuje brzmienie: 
„iberystyka: portugalistyka”; 

15) po punkcie 77 dodaje się punkt 77a w brzmieniu: 
„77a. Kierunek studiów: logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Maksymalną liczbę punktów z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego otrzymują: 
LAUREACI i FINALIŚCI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; 
LAUREACI następujących olimpiad: 
− Olimpiady Artystycznej, 
− Olimpiady Biologicznej, 
− Olimpiady Chemicznej, 
− Olimpiady Filozoficznej, 
− Olimpiady Fizycznej, 
− Olimpiady Geograficznej, 
− Olimpiady Historycznej, 
− Olimpiady Informatycznej, 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, 
− Olimpiady Języka Białoruskiego, 
− Olimpiady Języka Francuskiego, 
− Olimpiady Języka Łacińskiego, 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, 
− Olimpiady Języka Rosyjskiego, 
− Olimpiady Języka Hiszpańskiego, 
− Olimpiady Matematycznej, 
− Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; 
LAUREACI Konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”; 
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16) w punkcie 94  
nazwa kierunku: 
„orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia i hetytologia” 
otrzymuje brzmienie: 
„orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego”; 

17) w punkcie 105  
nazwa kierunku: 
„politologia (Undergraduate Programme in Political Science)” 
otrzymuje brzmienie: 
„Undergraduate Programme in Political Science”; 

18) w punkcie 107  
nazwa kierunku: 
„polityki europejskie i ekonomia (European Politics and Economics)” 
otrzymuje brzmienie: 
„European Politics and Economics”; 

19) punkt 109 otrzymuje brzmienie: 
„109. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:  
LAUREACI następujących olimpiad: 
− Olimpiady Historycznej, 
− Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
− Olimpiady Filozoficznej,  
− Olimpiady Geograficznej,  
− Olimpiady Języka Łacińskiego.  
 
Począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 obowiązywać będą następujące zasady 
przyznawania ulg w postępowaniu rekrutacyjnym: 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: 
LAUREACI  i FINALIŚCI następujących olimpiad: 
− Olimpiady Historycznej,  
− Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
− Olimpiady Filozoficznej, 
− Olimpiady Geograficznej, 
− Olimpiady Języka Łacińskiego, 
− Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,  
− Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie,  
− Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,  
− Olimpiady Przedsiębiorczości, 
− Olimpiady Matematycznej; 

 
LAUREACI  następujących olimpiad: 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, 
− Olimpiady Języka Białoruskiego, 
− Olimpiady Języka Francuskiego, 
− Olimpiady Języka Hiszpańskiego, 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, 
− Olimpiady Języka Rosyjskiego, 
− Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 
− Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, 
− Olimpiady Wiedzy Technicznej.”; 
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20) w punkcie 125  
nazwa kierunku: 
„stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska (Undergraduate Programme in International 
Relations” 
otrzymuje brzmienie: 
„Undergraduate Programme in International Relations”. 

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania  
na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów  
i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 – w tabeli ORGANIZATORZY 
OLIMPIAD I KONKURSÓW, w sekcji OLIMPIADY INTERDYSCYPLINARNE 
I ZAWODOWE: 
1) w kolumnie Nazwa olimpiady 
„Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Prawniczej” 
otrzymuje brzmienie: 
„Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie”; 
2) w kolumnie Organizator 
„Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego” 
otrzymuje brzmienie: 
„II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce”; 
3) w kolumnie Nazwa olimpiady 
„Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra” 
otrzymuje brzmienie: 
„Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej” 
4) w kolumnie Organizator 
„Stowarzyszenie Elektryków Polskich” 
otrzymuje brzmienie: 
„Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie”. 


