Załącznik do Uchwały Nr 531
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa olimpiady

Konkurs „Geopodchody”

Konkurs Prac i Projektów
Praktycznych Uczniów Szkół
Średnich

Konkurs Prac Młodych
Naukowców Unii
Europejskiej (EUCYS)

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*
LC

LC, FC

LK, FK, LE, FE

 geodezja i kartografia





















bioinżynieria produkcji żywności
budownictwo
energetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
informatyka
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
inżynieria przetwórstwa żywności
inżynieria środowiska
leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

 chemia (z dziedziny chemii)
 leśnictwo (z dziedziny nauk przyrodniczych)
 ochrona środowiska (z dziedziny nauk
przyrodniczych)
 ogrodnictwo (z dziedziny nauk przyrodniczych)
 rolnictwo (z dziedziny nauk przyrodniczych)

4.

Konkurs Technik Absolwent Roku

LC, FC









5.

Konkurs Wiedzy
Geodezyjnej
i Kartograficznej

LC, FC

 geodezja i kartografia

6.

Misyjna Olimpiada
Znajomości Afryki

LC, FC

 nauki o rodzinie
 teologia

7.

Ogólnopolska
Franciszkańska Olimpiada
Wiedzy o św. Maksymilianie

LC, FC

 nauki o rodzinie
 teologia

8.

Ogólnopolska Olimpiada
„Myśl Jana Pawła II”

LC, FC

 nauki o rodzinie
 teologia

LC, FC

 administracja (studia w Ełku)

9.

Ogólnopolska Olimpiada
Historyczna

LC

 bezpieczeństwo wewnętrzne

budownictwo
energetyka
informatyka
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika

Lp.

Nazwa olimpiady

Ogólnopolska Olimpiada
10. Logistyczna

Ogólnopolska Olimpiada
11. Wiedzy Historycznej

Ogólnopolska Olimpiada
12. Wiedzy o III RP

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
pedagogika
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
turystyka i rekreacja
wojskoznawstwo

LC, FC















LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

LC, FC

LC, FC

Ogólnopolska Olimpiada
13. Wiedzy o Rodzinie

LC, FC

Ogólnopolska Olimpiada
14. Wiedzy o Społeczeństwie

LC, FC






































dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
politologia
prawo
stosunki międzynarodowe
teologia
wojskoznawstwo
administracja (studia w Ełku)
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne (studia w Ełku)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
politologia
prawo
socjologia
wojskoznawstwo
nauki o rodzinie
pedagogika
pedagogika specjalna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
praca socjalna
socjologia
administracja
analiza i kreowanie trendów
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
nauki o rodzinie
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo

Lp.

Nazwa olimpiady

Ogólnopolski Konkurs
15. „Polska-Szwecja, między
rywalizacją i współpracą”

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*

LC, FC









analiza i kreowanie trendów
bezpieczeństwo narodowe
historia
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo

Ogólnopolski Konkurs
16. Plastyczny

LC

Ogólnopolski Konkurs
17. Wiedzy Biblijnej

LC, FC

 teologia

Ogólnopolski Turniej
18. Cukierniczy im. Wojciecha
Kandulskiego

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

Ogólnopolski Turniej
19. Kucharski

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

Ogólnopolski Turniej na
20. Najlepszego Ucznia w
Zawodzie Cukiernik

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

Ogólnopolski Turniej na
21. Najlepszego Ucznia w
Zawodzie Piekarz

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

Ogólnopolski Turniej
22. Piekarski im. Anny Butki

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

Ogólnopolski Turniej
23. Przetwórstwa Mięsa im.
Iwony Mossakowskiej

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


















bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne (studia w Ełku)
historia
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo
administracja
administracja i cyfryzacja
ekonomia
informatyka
matematyka
praca socjalna
prawo
socjologia
zarządzanie

Olimpiada „Losy żołnierza
24. i dzieje oręża polskiego”

LC, FC

Olimpiada „Warto wiedzieć
25. więcej o ubezpieczeniach
społecznych”

LC, FC

26. Olimpiada Artystyczna

LC, FC

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

LC, FC









27. Olimpiada Astronomiczna

energetyka
geodezja i kartografia
informatyka
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*

28. Olimpiada Biologiczna

LC, FC

29. Olimpiada Chemiczna

LC, FC

 architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci,
których portfolio prac oceniono pozytywnie)
 bioinżynieria produkcji żywności
 biologia
 biotechnologia
 chemia
 dietetyka
 gastronomia – sztuka kulinarna
 gospodarowanie surowcami odnawialnymi i
mineralnymi
 inżynieria środowiska
 kierunek lekarski
 leśnictwo
 mikrobiologia
 ochrona środowiska
 ogrodnictwo
 pielęgniarstwo
 położnictwo
 ratownictwo medyczne
 rolnictwo
 rybactwo
 technologia żywności i żywienie człowieka
 towaroznawstwo
 weterynaria
 zootechnika
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 bioinżynieria produkcji żywności
 biologia
 biotechnologia
 chemia
 dietetyka
 gastronomia – sztuka kulinarna
 gospodarowanie surowcami odnawialnymi i
mineralnymi
 informatyka
 inżynieria przetwórstwa żywności
 inżynieria środowiska
 kierunek lekarski
 leśnictwo
 matematyka
 mikrobiologia
 ochrona środowiska
 ogrodnictwo
 pielęgniarstwo
 położnictwo
 ratownictwo medyczne
 rolnictwo
 rybactwo
 technologia żywności i żywienie człowieka
 towaroznawstwo
 weterynaria
 zootechnika
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*

30. Olimpiada Cyfrowa

LC, FC

31. Olimpiada Filozoficzna

LC, FC

32. Olimpiada Fizyczna

LC, FC













































analiza i kreowanie trendów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
informatyka
socjologia
analiza i kreowanie trendów
filozofia
historia
nauki o rodzinie
pedagogika
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
socjologia
teologia
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
bioinżynieria produkcji żywności
budownictwo
chemia
dietetyka
energetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
geodezja i kartografia
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i
mineralnymi
informatyka
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
inżynieria przetwórstwa żywności
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
ogrodnictwo
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
rolnictwo
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
zootechnika
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*
 architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci,
których portfolio prac oceniono pozytywnie)
 biologia
 biotechnologia
 gospodarka przestrzenna
 gospodarowanie surowcami odnawialnymi i
mineralnymi
 inżynieria środowiska
 leśnictwo
 mikrobiologia
 ochrona środowiska
 ogrodnictwo
 rolnictwo
 rybactwo
 turystyka i rekreacja
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 bioinżynieria produkcji żywności
 budownictwo
 energetyka
 geodezja i kartografia
 informatyka
 inżynieria informacji
 inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
 inżynieria przetwórstwa żywności
 matematyka
 mechanika i budowa maszyn
 mechatronika
 technologia żywności i żywienie człowieka
 towaroznawstwo
 zarządzanie
 bioinżynieria produkcji żywności
 biotechnologia
 budownictwo
 energetyka
 geodezja i kartografia
 informatyka
 inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
 inżynieria środowiska
 leśnictwo
 matematyka
 mechanika i budowa maszyn
 mechatronika
 ochrona środowiska
 rybactwo
 zootechnika
 filologia (w zakresie. filologii angielskiej, w zakresie
specjalności nauczycielskiej w zakresie języka
angielskiego)
 lingwistyka w biznesie

33. Olimpiada Geograficzna

LC, FC

34. Olimpiada Informatyczna

LC, FC

Olimpiada Innowacji
35. Technicznych
i Wynalazczości

LC, FC

Olimpiada Języka
36. Angielskiego

LC, FC

Olimpiada Języka
37. Białoruskiego

LC, FC

 filologia (w zakresie filologii rosyjskiej)
 lingwistyka w biznesie

Olimpiada Języka
38. Łacińskiego

LC, FC

 teologia

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*

Olimpiada Języka
39. Niemieckiego

LC, FC

 filologia (w zakresie filologii germańskiej)
 lingwistyka w biznesie

Olimpiada Języka
40. Rosyjskiego

LC, FC

 filologia (w zakresie filologii rosyjskiej)
 lingwistyka w biznesie

Olimpiada Literatury
41. i Języka Polskiego

LC, FC





































dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filologia polska
logopedia
architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci,
których portfolio prac oceniono pozytywnie)
bioinżynieria produkcji żywności
budownictwo
chemia
dietetyka
energetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
geodezja i kartografia
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i
mineralnymi
informatyka
inżynieria informacji
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
inżynieria przetwórstwa żywności
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
ogrodnictwo
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
rolnictwo
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
turystyka i rekreacja
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

42. Olimpiada Matematyczna

LC, FC

Olimpiada Prawosławnej
43. Wiedzy Religijnej

LC, FC

 teologia

Olimpiada Spedycyjno44. Logistyczna

LC, FC

 bioinżynieria produkcji żywności

45. Olimpiada Statystyczna

LC, FC







Olimpiada Teologii
46. Katolickiej

LC, FC

 nauki o rodzinie
 teologia

ekonomia
informatyka
matematyka
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*

Olimpiada Wiedzy
47. Ekologicznej

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
48. Ekonomicznej

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
49. i Umiejętności Budowlanych

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
50. i Umiejętności Rolniczych

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
51. o Bezpieczeństwie
i Obronności

LC, FC

 architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci,
których portfolio prac oceniono pozytywnie)
 bioinżynieria produkcji żywności
 biologia
 biotechnologia
 gospodarowanie surowcami odnawialnymi i
mineralnymi
 inżynieria środowiska
 leśnictwo
 mikrobiologia
 ochrona środowiska
 ogrodnictwo
 rolnictwo
 rybactwo
 towaroznawstwo
 zootechnika
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 ekonomia
 gospodarka przestrzenna
 socjologia
 towaroznawstwo
 zarządzanie
 zarządzanie i inżynieria produkcji
 budownictwo
 architektura krajobrazu (blok: architektura
krajobrazu – kandydaci zwolnieni z obowiązku
składania portfolio prac w postępowaniu
rekrutacyjnym)
 bioinżynieria produkcji żywności (bloki:
gastronomia, produkcja zwierzęca, technologia
żywności)
 gastronomia - sztuka kulinarna (bloki: gastronomia,
technologia żywności)
 inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
(blok: mechanizacja rolnictwa)
 leśnictwo (blok: leśnictwo)
 ochrona środowiska - (blok: ochrona i inżynieria
środowiska)
 ogrodnictwo (bloki: produkcja roślinna, ogrodnictwo,
ochrona i inżynieria środowiska)
 rolnictwo (bloki: agrobiznes, produkcja roślinna,
ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska);
 rybactwo
 technologia żywności i żywienie człowieka (bloki:
gastronomia, technologia żywności)
 towaroznawstwo (bloki: gastronomia, technologia
żywności)
 weterynaria (blok: weterynaria)
 zarządzanie (blok: agrobiznes)
 zootechnika (blok: produkcja zwierzęca)
 zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 bezpieczeństwo narodowe
 bezpieczeństwo wewnętrzne (studia w Ełku)
 wojskoznawstwo

Lp.

Nazwa olimpiady

Olimpiada Wiedzy
52. o Mediach

53.

Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*
LC, FC

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
54. o Państwie i Prawie

LC, FC

Olimpiada Wiedzy o Polsce
55. i Świecie Współczesnym

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
56. o Prawach Człowieka
w Świecie Współczesnym

LC, FC

57. Olimpiada Wiedzy o Prawie

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
58. o Turystyce

LC, FC

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna


















































bioinżynieria produkcji żywności
inżynieria przetwórstwa żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
zootechnika
administracja (studia w Ełku)
bezpieczeństwo narodowe
historia
nauki o rodzinie
politologia
prawo
socjologia
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
nauki o rodzinie
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
turystyka i rekreacja
wojskoznawstwo
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
nauki o rodzinie
pedagogika
pedagogika specjalna
politologia
praca socjalna
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
historia
politologia
prawo
socjologia

 turystyka i rekreacja

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Oznaczenie grupy
Kierunki studiów
uprawnionych*
LC

Olimpiada Wiedzy o Unii
59. Europejskiej
LC, FC

Olimpiada Wiedzy
60. o Żywieniu i Żywności

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
61. o Żywności

LC, FC

Olimpiada Wiedzy
62. Technicznej

Turniej Budowlany
63. „Złota Kielnia”
Warmińsko-Mazurski
64. Konkurs Wiedzy
o Podatkach
Warmińsko-Mazurskie
65. Zawody Matematyczne

* Oznaczenie grupy uprawnionych:
- L - laureaci
- LC - laureaci eliminacji centralnych,
- FC - finaliści eliminacji centralnych,
- LK - laureaci eliminacji krajowych,
- FK - finaliści eliminacji krajowych,
- LE - laureaci eliminacji europejskich,
- FE - finaliści eliminacji europejskich.

LC, FC

 bezpieczeństwo wewnętrzne





































bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
historia
nauki o rodzinie
politologia
prawo
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
bioinżynieria produkcji żywności
dietetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
technologia żywności i żywienie człowieka
bioinżynieria produkcji żywności
dietetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
inżynieria przetwórstwa żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
bioinżynieria produkcji żywności
budownictwo
energetyka
geodezja i kartografia
informatyka
inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
inżynieria przetwórstwa żywności
inżynieria środowiska
leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
rybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

LC, FC

 budownictwo

L

 administracja

LC, FC

 informatyka
 matematyka

