
Tekst  jednolity uchwały po  wprowadzonych zmianach 
Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. 

 i z dnia 25 marca  2004 r. 
 
 

     U C H W A Ł A 
                        Senatu Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
                                   z   dnia  21  listopada  2002 r. 
 
 

w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,  
turniejów  i  konkursów przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 

 
 
 Na podstawie art. 141 ust. 1 Ustawy z dnia  12 września  1990 r.  o szkol-
nictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.385), Senat Politechniki Lubelskiej uchwala, 
co następuje : 
1. Na pierwszy rok studiów, z pominięciem zasad postępowania  

kwalifikacyjnego, przyjęci będą uczestnicy olimpiad przedmiotowych             
i turniejów stopnia  III (IV) –  etap centralny. Z pominięciem zasad 
postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą  również uczestnicy 
olimpiad stopnia II (III) - etap wojewódzki (okręgowy) oraz osoby 
wyróżnione  w turniejach i konkursach,  pod warunkiem posiadania średniej 
ocen z matematyki i fizyki ze świadectwa dojrzałości, co najmniej  4,0 
(zgodnie z załączoną tabelą) - dotyczy kandydatów ze starą  maturą, zaś 
kandydaci z nową  maturą muszą  uzyskać średnią liczbę punktów co 
najmniej 90 z matematyki i fizyki (z astronomią) ze świadectwa dojrzałości                  
i ukończenia szkoły. 

2. Liczbę miejsc dla osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów według 
zasad określonych w pkt. 1  ustala się do wysokości 20%  limitów przyjęć 
dla poszczególnych kierunków studiów. 

3. W przypadku przekroczenia  20% limitów, dodatkowym kryterium będzie 
średnia ocen z matematyki  i fizyki ze świadectwa dojrzałości kandydata – 
dotyczy kandydatów ze starą maturą. Dla kandydatów z nową maturą 
dodatkowym kryterium będzie średnia liczba punktów z matematyki i fizyki   
(z astronomią) ze świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły. 

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia prowadzonym na podstawie 
średniej ocen z wybranych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości,              
w przypadku występowania ocen podwójnych lub potrójnych z przedmiotu, 
do obliczeń będą brane średnie tych ocen.  

5. Podstawą przyjęcia będzie dokument  wydany przez  komitet organizacyjny 
olimpiady, turnieju  lub konkursu. 
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6. Z określonych uchwałą uprawnień mogą korzystać kandydaci na pierwszy 
rok studiów tylko jeden raz,  w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. 
Dotyczy również uprawnień nabytych w latach poprzedzających egzamin 
dojrzałości. 

7. Uchwała  obowiązuje  w  roku akademickim  2005/2006. 
 

Nazwa olimpiady, konkursu Uprawnieni Kierunki studiów 
I.  Olimpiady  przedmiotowe 

 1.  Astronomiczna wszystkie kierunki 
 2. Biologiczna Inżynieria  Środowiska 
 3. Chemiczna 

U III, U II* 
 U III,  U II 
U III, UII Budownictwo 

Inżynieria Środowiska 
 4. Fizyczna 
 5. Informatyczna 
 6. Matematyczna 

 
U III, UII* 

 
wszystkie kierunki  
 

 7.Wiedzy i Umiejętności  
Budowlanych 

U III, U II Budownictwo, Inżynieria 
Środowiska  

 8. Wiedzy Ekologicznej (UIV),   (UIII) Inżynieria Środowiska 
 9. Wiedzy Ekonomicznej Zarządzanie i Marketing 
10. Wiedzy Technicznej 

           U III, U II           
UIII, U II Odpowiednio w zależności 

od grupy tematycznej oraz 
Edukacja Techniczno-
Informatyczna 

11. Turniej Budowlany  U III, U II Budownictwo 
12.Olimpiada Elektryczna                

i Elektroniczna ,,Euroelektra” 
      przy SEP 

 
UIII, UII 

 
Elektrotechnika 

II.  Turnieje  i   konkursy 
1. Turniej Młodych Mistrzów   

Techniki  
2.  Turniej  Wiedzy                     
      o Wynalazczości  

 
            U III,   (*/)  

wszystkie kierunki                  
z wyjątkiem Informatyki 

3. Konkurs ″Technik″ na najlepsze   
prace dyplomowe w szkołach         
technicznych organizowany 

   przez ″Przegląd Techniczny” 

trzy pierwsze miejsca 
eliminacji centralnych 

zgodnie z profilem ukończonej 
szkoły średniej oraz Edukacja 
Techniczno-Informatyczna 

4. Konkurs na najlepsze prace   
dyplomowe dla techników     

   o profilu elektrycznym 
i elektronicznym, organizowany 
przez  SEP  Oddział  w Lublinie 

 
trzy pierwsze miejsca 

Elektrotechnika  
Edukacja Techniczno-
Informatyczna 

5. Konkurs na najlepsze prace   
dyplomowe organizowany przez 
 SIMP Oddział Wojewódzki           
w Lublinie 

 
trzy pierwsze miejsca 

 

Mechanika i Budowa Maszyn 
Edukacja Techniczno-
Informatyczna 

6. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej 

trzy  pierwsze miejsca  
drugiego etapu 

Elektrotechnika 
Edukacja Techniczno-
Informatyczna 
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UIII    - uczestnicy olimpiad i turniejów III stopnia –  etap centralny  
(UIV) - uczestnicy  IV stopnia Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – etap centralny 
UII     - uczestnicy olimpiad II stopnia -  etap wojewódzki  (okręgowy) 
(UIII) -  uczestnicy III stopnia Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – etap wojewódzki 
UII*   -  uczestnicy olimpiad II stopnia (nr 1, 4, 5, 6) - bez kierunku  Informatyka  
 
 
(*/)  1. Turniej Młodych Mistrzów Techniki – autorzy prac, które zajęły trzy pierwsze miejsca 

w poszczególnych rodzajach konkursu  II stopnia w woj. lubelskim, 
(*/)  2. Turniej Wiedzy o Wynalazczości - laureaci i finaliści  II stopnia  w woj. lubelskim. 
 
Kandydaci przyjmowani na podstawie olimpiad II (III) stopnia wojewódzkiego  
(okręgowego) oraz  turniejów II stopnia  i konkursów (określonych w tabeli), muszą mieć 
średnią ocen z matematyki i fizyki ze świadectwa dojrzałości, co najmniej 4,0 - dotyczy 
kandydatów ze starą maturą. Kandydaci z nową maturą muszą  uzyskać średnią liczbę 
punktów co najmniej 90 z matematyki i fizyki (z astronomią) ze świadectwa dojrzałości          
i ukończenia szkoły. 
Kandydaci na kierunek studiów Architektura i Urbanistyka  zdają obowiązkowy egzamin          
z rysunku. 
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