PROJEKT

Załącznik do Uchwały Nr 628
z dnia 28 listopada 2914 r.

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
nauki o rodzinie
L. el. c. + F. el.c.
prawo kanoniczne

1.

Europejska Olimpiada
Społeczno-Prawna

2.

broker innowacji w przemyśle spożywczym
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
Konkurs Prac i Projektów
leśnictwo
Praktycznych Uczniów Szkół L. el. c. + F. el.c.
matematyka
Średnich
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie i inżynieria produkcji
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka

3.

Konkurs Technik Absolwent Roku

L. el. c. + F. el.c. inżynieria bezpieczeństwa
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
technika rolnicza i leśna

4.

Konkurs Wiedzy
Geodezyjnej
i Kartograficznej

L. el. c. + F. el.c. geodezja i kartografia

5.

Misyjna Olimpiada
Znajomości Afryki

L. el. c. + F. el.c.

6.

nauki o rodzinie
Ogólnopolska
Franciszkańska Olimpiada
L. el. c. + F. el.c. prawo kanoniczne
Wiedzy o św. Maksymilianie
teologia

nauki o rodzinie
teologia

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
L. el. c.

7.

Ogólnopolska Olimpiada
Historyczna

8.

Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy o III RP

9.

Ogólnopolski Konkurs
„Parlamentaryzm w Polsce”

10.

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Mediach

bezpieczeństwo wewnętrzne

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
pedagogika
pedagogika specjalna
L. el. c. + F. el. c. praca socjalna
prawo
prawo kanoniczne
socjologia
teologia
stosunki międzynarodowe
turystyka i rekreacja
wojskoznawstwo
bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
L. el. c. + F. el.c.
politologia
prawo
prawo kanoniczne
socjologia
bezpieczeństwo wewnętrzne
L. el. c.
prawo
bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
L. el. c. + F. el. c historia
politologia
stosunki międzynarodowe
L. el. c. + F. el.c. dziennikarstwo i komunikacja społeczna

11. Olimpiada Artystyczna

L. el. c. + F. el. c. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

12. Olimpiada Astronomiczna

energetyka
fizyka techniczna
informatyka
inżynieria bezpieczeństwa
L. el. c. + F. el. c. matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
technika rolnicza i leśna
edukacja techniczno-informatyczna

Lp.

Nazwa olimpiady

13. Olimpiada Biologiczna

14. Olimpiada Chemiczna

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy
złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)
bioinżynieria produkcji żywności
biologia
biotechnologia
dietetyka
inżynieria akwakultury
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
L. el. c. + F. el. c. leśnictwo
mikrobiologia
ochrona środowiska
ogrodnictwo
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
rolnictwo
rybactwo
weterynaria
zootechnika
bioinżynieria produkcji żywności
biologia
biotechnologia
broker innowacji w przemyśle spożywczym
dietetyka
edukacja techniczno-informatyczna
informatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
leśnictwo
L. el. c. + F. el. c.
matematyka
mikrobiologia
ochrona środowiska
ogrodnictwo
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
weterynaria
zootechnika

Lp.

Nazwa olimpiady

15. Olimpiada Filozoficzna

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
filozofia
nauki o rodzinie
pedagogika
pedagogika specjalna
L. el. c. + F. el. c.
praca socjalna
prawo kanoniczne
socjologia
teologia
biologia
biotechnologia
broker innowacji w przemyśle spożywczym
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
kierunek lekarski

16. Olimpiada Fizyczna

L. el. c. + F. el. c.

leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
mikrobiologia
ochrona środowiska
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
akwakultura i bezpieczeństwo żywności
architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy
złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)
gospodarka przestrzenna
inżynieria akwakultury

17. Olimpiada Geograficzna

L. el. c. + F. el. c.

inżynieria środowiska
leśnictwo
ochrona środowiska
rybactwo
turystyka i rekreacja

18. Olimpiada Informatyczna

biologia
biotechnologia
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria bezpieczeństwa
L. el. c. + F. el. c. inżynieria chemiczna i procesowa
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
zarządzanie

Olimpiada Innowacji
19. Technicznych
i Wynalazczości

biotechnologia
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria środowiska
L. el. c. + F. el.c. inżynieria bezpieczeństwa
leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
rybactwo
technika rolnicza i leśna

20.

Olimpiada Języka
Angielskiego

L. el. c. + F. el.c.

filologia (sp. fil. angielska, fil. rosyjska z językiem
angielskim)

21.

Olimpiada Języka
Białoruskiego

L. el. c. + F. el.c. filologia (sp. filologia rosyjska)

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.

22.

Olimpiada Języka
Łacińskiego

L. el. c. + F. el.c. teologia

23.

Olimpiada Języka
Niemieckiego

L. el. c. + F. el.c. filologia (sp. fil. germańska)

24.

Olimpiada Języka
Rosyjskiego

L. el. c. + F. el.c.

filologia (fil. rosyjska, fil. rosyjska z językiem
angielskim)

Olimpiada Literatury
25.
i Języka Polskiego

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
L. el. c. + F. el.c. filologia polska
logopedia

26. Olimpiada Matematyczna

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy
złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)
bioinżynieria produkcji żywności
biologia
biotechnologia
broker innowacji w przemyśle spożywczym
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
geodezja i kartografia
informatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
L. el. c. + F. el.c. leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
mikrobiologia
ochrona środowiska
ogrodnictwo
pielęgniarstwo
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo
turystyka i rekreacja
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

Lp.

Nazwa olimpiady

27.

Olimpiada Ochrony
Środowiska (ZMW)

28.

Olimpiada Prawosławnej
Wiedzy Religijnej

Olimpiada Teologii
29.
Katolickiej

30.

Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy
złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)
bioinżynieria produkcji żywności
biologia
biotechnologia
inżynieria środowiska
L. el. c. + F. el.c.
leśnictwo
mikrobiologia
ochrona środowiska
rolnictwo
rybactwo
zootechnika
L. el. c. + F. el.c. teologia
nauki o rodzinie
L. el. c. + F. el.c. prawo kanoniczne
teologia

L. el. c. + F. el.c.

architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy
złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)
bioinżynieria produkcji żywności
biologia
biotechnologia
inżynieria akwakultury
inżynieria środowiska
leśnictwo
mikrobiologia
ochrona środowiska
ogrodnictwo
rolnictwo
rybactwo
technika rolnicza i leśna
zootechnika

broker innowacji w przemyśle spożywczym
ekonomia
gospodarka przestrzenna
L. el. c. + F. el. c towaroznawstwo
socjologia
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji

31.

Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej

32.

Olimpiada Wiedzy
L. el. c. + F. el.c. budownictwo
i Umiejętności Budowlanych

Lp.

33.

34.

Nazwa olimpiady

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Olimpiada Wiedzy
o Integracji Europejskiej

35. Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

36.

37.

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
architektura krajobrazu (blok: architektura krajobrazu)
bioinżynieria produkcji żywności (bloki: żywienie
człowieka i gospodarstwo domowe, produkcja
zwierzęca)
gastronomia – sztuka kulinarna (blok: żywienie
człowieka i gospodarstwo domowe);
rolnictwo (bloki: produkcja roślinna,
ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska);
ogrodnictwo (bloki: produkcja roślinna, ogrodnictwo,
L. el. c. + F. el.c. ochrona i inżynieria środowiska);
technologia żywności i żywienie człowieka
(blok: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe);
technika rolnicza i leśna
(bloki: mechanizacja rolnictwa, leśnictwo);
leśnictwo (blok: leśnictwo);
weterynaria (blok: weterynaria)
zootechnika (blok: produkcja zwierzęca)
zarządzanie (blok: agrobiznes)
nauki o rodzinie
prawo kanoniczne
L. el. c. + F. el.c.
stosunki międzynarodowe
teologia
broker innowacji w przemyśle spożywczym
gastronomia – sztuka kulinarna
L. el. c. + F. el.c.
inżynieria chemiczna i procesowa
technologia żywności i żywienie człowieka
prawo
prawo kanoniczne

Olimpiada Wiedzy
o Państwie i Prawie

L. el. c. + F. el.c.

Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym

administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
nauki o rodzinie
L. el. c. + F. el.c. politologia
prawo kanoniczne
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
turystyka i rekreacja
wojskoznawstwo

Lp.

Nazwa olimpiady

Olimpiada Wiedzy
38. o Prawach Człowieka
w Świecie Współczesnym

39. Olimpiada Wiedzy o Prawie

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
nauki o rodzinie
politologia
L. el. c. + F. el. c. pedagogika
pedagogika specjalna
praca socjalna
prawo
prawo kanoniczne
socjologia
stosunki międzynarodowe
teologia
administracja
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
L. el. c. + F. el.c.
politologia
prawo
prawo kanoniczne
socjologia
L. el. c.

40.

41.

42.

Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej

bezpieczeństwo wewnętrzne

bezpieczeństwo narodowe
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
historia
nauki o rodzinie
prawo
L. el. c. + F. el.c.
prawo kanoniczne
politologia
stosunki międzynarodowe
teologia

Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności

dietetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
L. el. c. + F. el.c.
mikrobiologia
technologia żywności i żywienie człowieka

Olimpiada Wiedzy
o Żywności

bioinżynieria produkcji żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
dietetyka
gastronomia – sztuka kulinarna
L. el. c. + F. el.c.
inżynieria chemiczna i procesowa
mikrobiologia
technologia żywności i żywienie człowieka
towaroznawstwo

Lp.

Nazwa olimpiady

43.

Olimpiada Wiedzy
Technicznej

44.

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Uprawnieni do przyjęcia na studia
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
Laureaci
elim. centr.
Kierunki studiów
Finaliści
elim. centr.
akwakultura i bezpieczeństwo żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
budownictwo
edukacja techniczno-informatyczna
energetyka
informatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria chemiczna i procesowa
L. el. c. + F. el.c. inżynieria środowiska
leśnictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
ochrona środowiska
rybactwo
technika rolnicza i leśna
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie i inżynieria produkcji
L. el. c. + F. el.c. budownictwo

