
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 343/2022

UCHWAŁA 870/I/11
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz
laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

 w roku akademickim 2026/2027

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.  j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
uchwala, co następuje:

§1
Szczegółowe zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogól-
nopolskich na poszczególne kierunki studiów w naborze na rok akademicki 2026/2027 określa załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Przez  laureata  lub  finalistę  olimpiady  ogólnopolskiej  stopnia  centralnego  rozumie  się  osobę

posiadającą tytuł laureata lub tytuł finalisty potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez komitet
główny  organizacyjny  danej  olimpiady,  zgodnie  z  wzorem  określonym  w  załączniku  do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1036).

2. Przez  laureata  konkursu  rozumie  się  osobę  posiadającą  tytuł  laureata  międzynarodowego  lub
ogólnopolskiego konkursu lub osobę wskazaną w regulaminie danego konkursu.

§ 3
1. Laureaci i finaliści mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa

dojrzałości.
2. Kandydaci, o których mowa w § 1, mogą być przyjęci na studia w roku akademickim 2026/2027 na

podstawie wyżej wymienionych uprawnień, wyłącznie na jeden wybrany kierunek studiów i zwalnia
się ich z postępowania kwalifikacyjnego (przyznaje się im maksymalną liczbę punktów).



3. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  stopnia  centralnego  oraz  laureaci  konkursów  międzynarodowych  i
ogólnopolskich  zwolnieni  z  postępowania  kwalifikacyjnego  zobowiązani  są,  poza  spełnieniem
wymogów formalnych  zgodnie  z  warunkami  i  terminarzem rekrutacji  obowiązującymi  w danym
roku, do przedstawienia skanu zaświadczenia o udziale w olimpiadzie/konkursie i uzyskanym tytule.

§ 4
Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów międzynarodowych i
ogólnopolskich  niemających  uprawnień  przyznanych  przez  Senat  KUL mogą  korzystać  z  uprawnień
olimpijczyków na zasadach ogólnych, jeżeli zasady organizacji olimpiady nie budzą zastrzeżeń Rektora.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski


	MONITOR

