
Uchwała Nr 105/21 

Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

zmieniająca zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w latach akademickich 

2021/22, 2022/2023, 2023/24, 2024/2025 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 

5ba ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 737) oraz z utworzeniem 

studiów w Politechnice Świętokrzyskiej uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. W uchwałach Senatu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów 

i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich 

dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia: 

1) Nr 150/18 z dnia 28 listopada 2018 r. – dla studiów rozpoczynających się w latach 

akademickich 2021/22 i 2022/23, 

2) Nr 207/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. – dla studiów rozpoczynających się w roku 

akademickim 2023/2024, 

3) Nr 369/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. – dla studiów rozpoczynających się w roku 

akademickim 2024/2025 

każdorazowo po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku, kiedy organizatorem bądź współorganizatorem konkursu 

międzynarodowego lub ogólnopolskiego jest Politechnika Świętokrzyska, ich laureaci są 

przyjmowani z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów określone 

w regulaminie danego konkursu.”. 

2. Dla uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2: 

1) każdorazowo po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku kierunków studiów, które nie są 

wymienione w załączniku.”; 

2) wykazy olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub 

ogólnopolskich wraz z przypisaniem do nich kierunków studiów, stanowiące załączniki do ww. 

uchwał otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


