
 
 
 

Uchwała nr 151/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 

stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich 
 
 
Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) Senat UAM uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

1. Szczegółowe zasady przyjmowania na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 
międzynarodowych i ogólnopolskich na poszczególne kierunki/specjalności studiów w latach 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026 określa załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Podstawą uzyskania uprawnień finalisty i laureata olimpiad stopnia centralnego oraz laureata 
konkursu międzynarodowego i ogólnopolskiego jest zaświadczenia wydane przez komitet 
organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.  

3. Wszystkich uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2019/2020 do III etapu olimpiady 
traktuje się jako finalistę olimpiady i przyznaje uprawnienia przypisane laureatowi zgodne 
z niniejszą uchwałą. 

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, przyjmowani są na studia na podstawie uprawnienia, 
o którym mowa w ust. 2. 

5. Kandydatom, o których mowa w ust. 1, przyznaje się maksymalną liczbę punktów 
w postępowaniu kwalifikacyjnym za element postępowania „wyniki na świadectwie 
dojrzałości”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje począwszy od rekrutacji na rok 
akademicki 2022/2023. 
 

§ 3 

1. Do rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 stosuje się normy wynikające z Uchwały 
nr 482/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 
konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. 

2. Uchwała nr 482/2019/2020 Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, z późniejszymi zmianami, traci 
moc po zakończeniu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. 
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