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Uchwała nr 177/06/2022  

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 30 czerwca 2022 roku  

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów  

olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie:  

2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu 

Rzeszowskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Niniejsza uchwała określa zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad 

stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim w latach akademickich: 2023/2024, 

2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. 

 

§ 2 

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, ubiegający się o przyjęcie na pierwszy 

rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, są zwolnieni 

z postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

2. Podstawą skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:  

1) dokonanie rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (IRK);  

2) przedstawienie dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady, 

stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty;   

3) złożenie kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia 

w Uniwersytecie Rzeszowskim w terminach określonych harmonogramem rekrutacji 

na dany rok akademicki. 

§ 3 

Z uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą 

skorzystać kandydaci tylko raz – w roku zdania egzaminu maturalnego i uzyskania 

świadectwa dojrzałości. 

§ 4 

Kandydaci – laureaci finaliści olimpiad stopnia centralnego – którym w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia na UR uwzględniono osiągnięcie w tym zakresie:  

1) zobowiązani są do spełnienia wszystkich warunków formalnych określonych 

w odpowiedniej uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 



 

 

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w danym 

roku akademickim; 

2) umieszczani są na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami, a ich 

przyjęcie na studia następuje w ramach ustalonych limitów miejsc. 

 

§ 5 

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, których laureaci i finaliści uprawnieni są do 

przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie niniejszej uchwały Senat UR czyni odpowiedzialną Centralną Komisję 

Rekrutacyjną. 

2. Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek  

Rektor 


