UCHWAŁA Nr 75/2019
SENATU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie

określenia zasad przyjmowania na studia laureatów , finalistów
olimpiad stopnia centralnego , laureatów konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim
2023/2024
Działając na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zmian.) Senat
UPJPII uchwala, co następuje:
§1
1. Niniejsza uchwała określa, w roku akademickim 2023/2024, zasady przyjmowania na
studia laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich
2. Niniejsza uchwała dotyczy:
1) laureata lub finalisty olimpiady ogólnopolskiej stopnia centralnego – osoby
posiadającej tytuł laureata lub tytuł finalisty potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez komitet główny organizacyjny danej olimpiady, którego wzór
jest określany w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2012 r., poz. 125
z późn. zm.);
2) medalisty lub uczestnika finałów międzynarodowej olimpiady – osoby, która
zdobyła złoty, srebrny lub brązowy medal lub uzyskała dyplom uczestnika
finałów międzynarodowej olimpiady wydany przez organizatora danej
olimpiady;
3) laureata konkursu oraz innego niż mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 laureata olimpiady
– osoby, która zdobyła tytuł laureata międzynarodowego lub ogólnopolskiego
konkursu, olimpiady organizowanej przez instytucje kościelne lub osoby
wskazanej w regulaminie konkursu (regulaminie, porozumieniu, umowie albo
innym przyjętym przez UPJPII dokumencie określającym zasady uwzględniania
w rekrutacji wyników danego konkursu);

§2
Listę olimpiad i konkursów, których osiągnięcia są uwzględniane w postępowaniu
rekrutacyjnym dla poszczególnych kierunków określa się w załączniku do niniejszej
uchwały.
§3
Kandydaci, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się osiągnięcie są:
1) obowiązani spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach
i trybie rekrutacji na studia;
2) umieszczani na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami, a ich
kwalifikacja następuje w ramach ustalonych limitów przyjęć.
§4
Kandydatom, którym w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się osiągnięcia,
zostaje przyznany maksymalny wynik kwalifikacji.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/–/
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
REKTOR

Kraków, 28 czerwca 2019 r.

