
Załącznik nr 2 do uchwały nr 157/2020-2024  

Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

 
 

Uchwała nr 133/2016-2020 
Senatu Uniwersytetu Opolskiego  

z dnia 29 listopada 2018 r. 
tekst jednolity: z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia wykazu kierunków, na które laureaci 
określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą 

przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim  
bez postępowania kwalifikacyjnego1  

 
Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), w związku z 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 z późn. zm.) - Senat 
Uniwersytetu Opolskiego uchwala: 
 

§ 12 
Senat Uniwersytetu Opolskiego zatwierdza wykaz kierunków, na które laureaci 
określonych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia 
w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz ten stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  

SENATU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  
 

   prof. dr hab. Marek Masnyk 

 

 

 

 

 

                                                 
1 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 157/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 
stycznia 2022 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 133/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kierunków, na które laureaci określonych 

olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania 
kwalifikacyjnego w latach 2019-2022. 
2 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały nr 157/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 

stycznia 2022 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 133/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 

Opolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kierunków, na które laureaci określonych 
olimpiad przedmiotowych oraz konkursów będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania 
kwalifikacyjnego w latach 2019-2022. 


