
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 22.22/18 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, przy 

ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668.z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy 

dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

postanowił uznać uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 

laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 1 

1. Podstawą uzyskania wymienionych w załączniku do uchwały uprawnień jest oryginał 

dokumentu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady stwierdzający uzyskanie tytułu 

laureata lub finalisty olimpiady centralnej (III stopnia), albo laureata konkursu 

międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uczelnię. 

 

2. Z określonych uprawnień uczestnicy olimpiad i konkursów międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich korzystają tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, 

niezależnie od roku uzyskania przywileju. W przypadku niewykorzystania powyższych 

uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości komisja rekrutacyjna może je 

przyznać w roku następnym – komisja w tym przypadku wymagać będzie od kandydata 

stosownego pisemnego oświadczenia. 

 

 

 

 



§ 2 

 Traci moc Uchwała Nr XXIII-26.7/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej                

w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom                     

i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych                  

i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, przy ubieganiu się o przyjęcie na               

I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Marii              

Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze zm. w przypadku rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 

oraz 2020/2021. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą począwszy od 

postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 do zakończenia rekrutacji na rok 

akademicki 2022/2023. 
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