
Uchwała 1979/2018 

zm.: 2343/2021 

Uchwała Nr 1979 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 

laureatów/finalistów/uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, 

obowiązujących na lata akademickie od 2019/2020 do 2026/2027
1
 

 

Na podstawie 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), art. 28 ust. 1 i art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ), §74 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223), §150 ust. 2 

Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały nr 1774 Senatu UMW z dnia 31 

maja 2017 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Warunkiem przyjęcia na studia laureatów/finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 

uczestników przedmiotowych olimpiad międzynarodowych, wymienionych w § 3, w tabelach 1 i 2, jest 

spełnienie przez nich obowiązujących w danym roku warunków rekrutacji. 

2. Rekrutacja kandydatów na I rok studiów według niniejszych zasad dotyczy olimpijczyków z roku 

rekrutacji lub roku kalendarzowego poprzedzającego rok rekrutacji. 

§ 2. 

1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz uczestnicy przedmiotowych olimpiad 

międzynarodowych zostają przyjęci – po spełnieniu warunków rekrutacji - na I rok studiów w pierwszej 

kolejności, w ramach limitu miejsc, otrzymując za każdy przedmiot kierunkowy po 100 punktów (które 

wpisują do systemu internetowej rekrutacji kandydatów, w skrócie zwanej „IRK”). Podstawą do 

naliczenia punktów jest: 

1) odpowiedni wpis na świadectwie maturalnym o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, albo 

2) dołączenie do składanej dokumentacji certyfikatu/zaświadczenia, potwierdzającego tytuł laureata  

w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej albo uczestnika w przedmiotowej olimpiadzie 

międzynarodowej, wystawionych przez organizatora olimpiady. 

2. Finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują za właściwy przedmiot kierunkowy 100 

punktów (które wpisują do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Podstawą do naliczenia tych 

punktów jest odpowiedni wpis na świadectwie maturalnym o zwolnieniu z egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, wystawione przez organizatora 

olimpiady. 

§ 3. 

Wykazy ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych oraz liczbę punktów przysługującą 

kandydatowi zawierają poniższe tabele 1 i 2: 

 

Olimpiady ogólnopolskie (tabela 1) 

 

nazwa olimpiady 

osiągnięcia dające 

kandydatowi 

maksymalny wynik 

kwalifikacji 

(100, 200 lub 300 pkt  

w zależności od 

kierunku) 

maksymalne wyniki przedmiotowe  

w danej grupie 

biologia 

(100 

pkt.) 

chemia 

(100 

pkt.) 

matematyka/fizyk

a lub fizyka i 

astronomia 

(100 pkt.) 

Olimpiada z biologii 

(dotyczy wszystkich kierunków 
laureat finalista – – 
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studiów) 

Olimpiada z chemii 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

laureat – finalista – 

Olimpiada z fizyki 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

laureat – – finalista 

Olimpiada z matematyki 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

laureat – – finalista 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i 

Żywności  

(dotyczy wyłącznie kierunku 

dietetyka 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu) 

laureat finalista - - 

 

Olimpiady międzynarodowe (tabela 2) 

 

nazwa olimpiady 
osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny 

wynik kwalifikacji 

(100, 200 lub 300 pkt w zależności od kierunku) 

Międzynarodowa Olimpiada 

Biologiczna 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

uczestnik 

Międzynarodowa Olimpiada 

Chemiczna 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

uczestnik 

Międzynarodowa Olimpiada 

Fizyczna 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

uczestnik 

Międzynarodowa Olimpiada 

Matematyczna 

(dotyczy wszystkich kierunków 

studiów) 

uczestnik 

 

§ 4. 

Traci moc uchwała nr 1660 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. w 

sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 

laureatów/finalistów/uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, 

obowiązujących na lata akademickie od 2017/18 do 2020/2021. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za Senat 

 
 


