
      
UCHWAŁA  

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 27/2018 
z dnia 17 grudnia 2018 roku 

 
w sprawie  

szczegółowych zasad przyjmowania  
na I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich  

i studiów pierwszego stopnia 
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 
 
 

Działając na podstawie art.70 ust. 6 pkt. 1 ustawy dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz 1668), art. 266 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., 
poz 1669), oraz §29 ust.1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala 
się, co następuje: 
 

§1 
1. Na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na podstawie złożenia wymaganych 
dokumentów przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu): 
1) Wiedzy Ekonomicznej,  
2) Informatycznej,  
3) Matematycznej,   
4) Przedsiębiorczości, 
5) Wiedzy Statystycznej, 
6) Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
7) Wiedzy o Społeczeństwie 
8) Wiedzy o Unii Europejskiej     
9) Wiedzy o III RP  

2. Na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji przyjmowani są laureaci 
olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust.1 oraz: 
1) Wiedzy o Żywieniu i Żywności, 
2) Wiedzy o Żywności,  
3) Innowacji technicznych i wynalazczości. 

3. Na kierunek prawo przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych 
w ust.1 oraz: 
1) Olimpiady Wiedzy o Prawie, 
2) Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie 

4. Na kierunek logistyka międzynarodowa przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia 
centralnego wymienionych w ust.1 oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, 

5. Na kierunek turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego 
wymienionych w ust.1 oraz Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

6. Maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu przyznaje się laureatom i finalistom 
niżej wymienionych olimpiad stopnia centralnego: 
1) Biologicznej, 
2) Chemicznej, 
3) Fizycznej, 
4) Geograficznej, 
5) Historycznej, 
6) Matematycznej, 



7) Języka Angielskiego, 
8) Języka Białoruskiego 
9) Języka Francuskiego, 

10) Języka Hiszpańskiego 
11) Języka Niemieckiego, 
12) Języka Rosyjskiego, 
13) Języka Ukraińskiego, 
14) Języka Włoskiego. 

 
§2 

1. Laureaci olimpiad, przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, 
otrzymują maksymalną liczbę punktów z obydwu przedmiotów biorących udział 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

2. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w § 1 ust. 6 powyżej, otrzymują maksymalną 
liczbę punktów z danego przedmiotu. 

3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w ust.1-2, jest dokument wydany przez 
główny komitet organizacyjny danej olimpiady. 
  

§3 
Zasady przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora 
oraz na stronie internetowej Uczelni. 

 
 

§4 
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

 
§5 

Traci moc Uchwała Senatu nr 29/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na I rok studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie w latach 2018/2019 – 2020/2021. 
 

§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie począwszy od 
rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. 

 
  
 

         
               

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

                        REKTOR 

 
 

  Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 
 

 

 


