
  
 

Uchwała nr 751 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 37. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016–2020 
w dniu 1 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 
konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
 

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok 
studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z  § 1 ust. 8  niniejszej 
uchwały. 

2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu 
wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem 
porządkowym oraz uzyskanym tytułem, który kandydat jest zobowiązany złożyć wraz 
z wymaganymi w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentami. 

3. Kandydat po dokonaniu elektronicznej rejestracji zaznacza w systemie rekrutacyjnym, 
że posiada tytuł laureata lub finalisty olimpiady.  

4. Podanie nieprawdziwych danych przez kandydata oznacza jego dyskwalifikację.  
5. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, iż kandydatowi nie są przeliczane 

punkty z matury, a jego przyjęcie odbywa się na podstawie przedłożonego dokumentu, 
o którym mowa w ust. 2.  

6. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, laureaci i finaliści mogą korzystać przez trzy 
następne lata, począwszy od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.  

7. Zasady obowiązujące laureatów i finalistów olimpiad określone w ust. 1–6 mają 
zastosowanie również do laureatów konkursów wymienionych w ust. 9.  

8. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci lub finaliści 
następujących olimpiad stopnia centralnego na podane niżej kierunki studiów: 
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Nazwa 
olimpiady 

Uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania 
kwalifikacyjnego 

uprawnieni kierunki studiów 

Olimpiada Języka 
Francuskiego 

laureaci 
PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 
 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, CHE – wszystkie 
kierunki, NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, 
NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie 
kierunki, SMiP – studia azjatyckie, international marketing.  

Olimpiada Języka 
Białoruskiego 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, CHE – wszystkie 
kierunki, NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, 
NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, SMiP – studia 
azjatyckie, international marketing. 

Ogólnopolska 
Olimpiada Języka 

Niemieckiego 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia germańska, filologia polska, informacja 
w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe media 
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i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, CHE – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie 
kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, SMiP – studia azjatyckie, 
international marketing. 

 

Ogólnopolska 
Olimpiada Języka 

Angielskiego 

laureaci 
PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia angielska, filologia polska, informacja 
w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe media 
i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, CHE – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie 
kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, Filia UŁ – turystyka 
i rekreacja, SMiP – studia azjatyckie, international and political 
studies, international marketing, międzynarodowe studia 
kulturowe. 
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Olimpiada 
Języka 

Rosyjskiego 

laureaci 
 

laureaci 
finaliści 

CHE – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki. 

Olimpiada 
Biologiczna 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – filozofia, wojskoznawstwo, CHE – wszystkie kierunki, 
NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – 
geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, Filia UŁ – turystyka 
i rekreacja, leśnictwo. 

Olimpiada 
Języka 

Łacińskiego  

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – filozofia, historia, historia sztuki, FL – dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, 
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, filologia 
hiszpańska z językiem angielskim, filologia klasyczna z kulturą 
śródziemnomorską, filologia romańska, filologia rosyjska, 
filologia słowiańska, filologia włoska, filologia polska, 
informacja w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe 
media i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, CHE – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie 
kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka i 
rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, SMiP – studia azjatyckie. 

Olimpiada 
Chemiczna 

laureaci 
PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – filozofia, wojskoznawstwo, CHE – wszystkie kierunki, FiIS 
– wszystkie kierunki, NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – 
wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka i rekreacja, 
geoinformacja, geomonitoring, gospodarka przestrzenna. 
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Olimpiada 
Filozoficzna 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – filozofia, wojskoznawstwo, okcydentalistka, FL – 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, NoW – wszystkie 
kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka i 
rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, SMiP – studia azjatyckie, 
politologia, international marketing, międzynarodowe studia 
kulturowe. 

Olimpiada 
Geograficzna 

laureaci 
finaliści 

PiA – prawo, administracja, polityka społeczna, FH – historia, 
wojskoznawstwo, okcydentalistka, archeologia, FL – 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, ZA – wszystkie 
kierunki, CHE – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie kierunki, 
BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka i 
rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, Filia UŁ – turystyka i 
rekreacja, leśnictwo, SMiP – studia azjatyckie, politologia, 
international marketing, międzynarodowe studia kulturowe. 

 

Olimpiada 
Fizyczna 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – filozofia, wojskoznawstwo, ZA – wszystkie kierunki, CHE 
– wszystkie kierunki, FiIS – wszystkie kierunki, NoW – 
wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, 
turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, 
gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, MiI – 
matematyka, informatyka, analiza danych. 
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Olimpiada 
Artystyczna 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – historia sztuki, okcydentalistka, FL – dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, 
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, filologia 
hiszpańska z językiem angielskim, filologia klasyczna z kulturą 
śródziemnomorską, filologia romańska, filologia rosyjska, 
filologia słowiańska, filologia włoska, filologia polska, 
informacja w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe 
media i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, CHE – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie 
kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka i 
rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, Filia UŁ – turystyka i rekreacja. 

Ogólnopolska 
Olimpiada 

Historyczna 

laureaci 
finaliści 

PiA – prawo, administracja, polityka społeczna, FH – historia 
sztuki, historia, archeologia, etnologia i antropologia 
kulturowa, wojskoznawstwo, okcydentalistka, FL – 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna i 
organizacja widowisk, twórcze pisanie, CHE – wszystkie 
kierunki, NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, 
NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie 
kierunki, SMiP – studia azjatyckie, international and political 
studies, politologia, bezpieczeństwo narodowe, international 
marketing. 

 

 Wiedza o Polsce 
i Świecie 

Współczesnym 

laureaci 
finaliści 

PiA – prawo, administracja, polityka społeczna, FH – historia, 
okcydentalistka, wojskoznawstwo, FL – dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, 
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, filologia 
hiszpańska z językiem angielskim, filologia klasyczna z kulturą 
śródziemnomorską, filologia romańska, filologia rosyjska, 
filologia słowiańska, filologia włoska, filologia polska, 
informacja w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe 
media i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, ZA – wszystkie kierunki, CHE – chemia 
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kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, NoW – 
wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, 
turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, 
gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, Filia UŁ – 
zarządzanie, SMiP – studia azjatyckie, international and 
political studies, politologia, bezpieczeństwo narodowe, 
international marketing, międzynarodowe studia kulturowe. 

 

Olimpiada 
Literatury i 

Języka Polskiego 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – historia sztuki, etnologia i antropologia kulturowa, 
filozofia, historia, archeologia, wojskoznawstwo, FL – 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, CHE – wszystkie 
kierunki, NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, 
NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie 
kierunki, SMiP – studia azjatyckie, international marketing, 
międzynarodowe studia kulturowe. 

Olimpiada „Losy 
żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” 

laureaci 
PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

NoW – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – 
geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, SMiP – 
bezpieczeństwo narodowe.  

Olimpiada 
Matematyczna 

laureaci 
finaliści 

PiA – prawo, administracja, polityka społeczna, FH – filozofia, 
wojskoznawstwo, FL – dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo i 
wiedza o mediach audiowizualnych, filologia hiszpańska z 
językiem angielskim, filologia klasyczna z kulturą 
śródziemnomorską, filologia romańska, filologia rosyjska, 
filologia słowiańska, filologia włoska, filologia polska, 
informacja w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe 
media i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, ZA – wszystkie kierunki, CHE – wszystkie 
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kierunki, FiIS – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie kierunki, 
BiOŚ – wszystkie kierunki,  NG – geografia, turystyka i 
rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, MiI – matematyka, 
informatyka, analiza danych, SMiP – studia azjatyckie, 
international marketing. 

 

Olimpiada 
Informatyczna 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

FH – filozofia, wojskoznawstwo, FL – dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, 
filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, filologia 
hiszpańska z językiem angielskim, filologia klasyczna z kulturą 
śródziemnomorską, filologia romańska, filologia rosyjska, 
filologia słowiańska, filologia włoska, filologia polska, 
informacja w środowisku cyfrowym, kulturoznawstwo, nowe 
media i kultura cyfrowa, lingwistyka dla biznesu, studia polsko-
niemieckie, produkcja teatralna i organizacja widowisk, 
twórcze pisanie, ZA – wszystkie kierunki, CHE – wszystkie 
kierunki, FiIS – wszystkie kierunki, NoW – wszystkie kierunki, 
BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka i 
rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, MiI – matematyka, 
informatyka, analiza danych, SMiP – international marketing. 

 

Olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej 

laureaci PiA – prawo, administracja, polityka społeczna. 

laureaci 
finaliści 

ZA – wszystkie kierunki, CHE – chemia kosmetyków 
i farmaceutyków z elementami biznesu, BiOŚ – wszystkie 
kierunki, NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie 
kierunki, Filia UŁ – zarządzanie, SMiP – studia azjatyckie, 
international marketing. 

Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, CHE – wszystkie 
kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
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przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, Filia UŁ – leśnictwo, 
SMiP – studia azjatyckie. 

Olimpiada 
Statystyczna 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, SMiP – international 
marketing. 

Ogólnopolska 
Olimpiada 

Spedycyjno-
Logistyczna 

laureaci 
finaliści 

ZA – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki,  NG – 
geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie 
kierunki, Filia UŁ – zarządzanie. 

Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy 

Geodezyjnej 
i Kartograficznej 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, Filia UŁ – turystyka 
i rekreacja. 

Olimpiada Wiedzy 
Technicznej 

laureaci 
finaliści 

ZA – wszystkie kierunki, Filia UŁ – zarządzanie, FiIS – 
wszystkie kierunki. 

Olimpiada Wiedzy 
o Rodzinie 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki. 

Olimpiada 
Cyfrowa 

laureaci 
finaliści 

FiIS – wszystkie kierunki. 

Olimpiada Wiedzy 
o Filmie 

i Komunikacji 
Społecznej 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie. 

Olimpiada Wiedzy 
o Biznesie 

i Innowacjach 

laureaci 
finaliści 

ZA – wszystkie kierunki. 

Olimpiada 
Znajomości Afryki 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, SMiP – studia azjatyckie. 
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Olimpiada 
Lingwistyki 

Matematycznej 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, MiI – matematyka, 
informatyka, analiza danych. 

Olimpiada 
Przedsiębiorczości 

laureaci 
finaliści 

ZA – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – 
geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, ES – wszystkie 
kierunki, Filia UŁ – zarządzanie, SMiP – international 
marketing. 

Olimpiada 
Prawosławnej 

Wiedzy Religijnej 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie, BiOŚ – wszystkie 
kierunki, NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, SMiP – studia 
azjatyckie. 

 

Olimpiada 
Teologii 

Katolickiej 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, SMiP – studia azjatyckie. 

Ogólnopolska 
Olimpiada 

Logistyczna 

laureaci 
finaliści 

ES – wszystkie kierunki. 

Olimpiada Wiedzy 
Hotelarskiej 

laureaci 
finaliści 

Filia UŁ – turystyka i rekreacja. 

Międzynarodowa 
Olimpiada 

Matematyczna 

laureaci 
finaliści 

MiI – matematyka, informatyka, analiza danych, BiOŚ – 
wszystkie kierunki. 

Międzynarodowa 
Olimpiada 

Informatyczna 

laureaci 
finaliści 

MiI – matematyka, informatyka, analiza danych, BiOŚ – 
wszystkie kierunki. 

Olimpiada 
z Astronomii 
i Astrofizyki 

laureaci 
finaliści 

FiIS – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – 
geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna, MiI – matematyka, 
informatyka, analiza danych. 
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Olimpiada Wiedzy 
o Żywieniu 
i Żywności 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, Filia UŁ – turystyka i rekreacja. 

Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności 

Rolniczych 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, Filia UŁ – turystyka i rekreacja, leśnictwo. 

Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności 
Budowlanych 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna. 

Olimpiada Wiedzy 
o Turystyce 

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna, ES – wszystkie kierunki, Filia UŁ – turystyka 
i rekreacja. 

Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności 

z Zakresu 
Projektowania 
i Wytwarzania 

Odzieży  

laureaci 
finaliści 

BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – geografia, turystyka 
i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, gospodarka 
przestrzenna. 

Olimpiada Wiedzy 
Elektrycznej 

i Elektronicznej 
„Euroelektra” 

laureaci 
finaliści 

FiIS – wszystkie kierunki, BiOŚ – wszystkie kierunki, NG – 
geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, 
geomonitoring, gospodarka przestrzenna. 

Olimpiada Wiedzy 
o Mediach 

laureaci 
finaliści 

FL – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo 
międzynarodowe, filmoznawstwo i wiedza o mediach 
audiowizualnych, filologia hiszpańska z językiem angielskim, 
filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, filologia 
romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia 
włoska, filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, 
kulturoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, lingwistyka 
dla biznesu, studia polsko-niemieckie, produkcja teatralna 
i organizacja widowisk, twórcze pisanie. 
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9. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci 
następujących  konkursów na podane niżej kierunki/specjalności studiów: 
 

Nazwa konkursu Kierunek studiów 

Konkurs 
„Województwo 
w sercu Polski” 

NG – geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, 
gospodarka przestrzenna* 
 
 
 

  * Pod warunkiem, że laureat konkursu będzie miał zdaną maturę z geografii. 
 

10. Stosowane są następujące skróty: 

 

• BiOŚ – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

• CHE – Wydział Chemii 

• ES – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

• FH – Wydział Filozoficzno-Historyczny 

• FiIS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

• FL – Wydział Filologiczny 

• MiI – Wydział Matematyki i Informatyki 

• NG – Wydział Nauk Geograficznych 

• NoW – Wydział Nauk o Wychowaniu 

• PiA – Wydział Prawa i Administracji 

• SMiP – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

• ZA – Wydział Zarządzania 

• Filia UŁ – Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

11. W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 obowiązuje uchwała nr 110 Senatu UŁ 

z dnia 22 maja 2017 r. (ze zm.), na rok akademicki 2021/22 obowiązuje uchwała nr 247 

Senatu UŁ z dnia 14 maja 2018 r., na rok akademicki 2022/23 obowiązuje uchwała 

nr 310 Senatu UŁ z dnia 17 grudnia 2018 r., natomiast na rok akademicki 2023/24 

obowiązuje uchwała nr 453 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Za zgodność              Przewodniczący Senatu UŁ 
 Sekretarz Senatu UŁ                      Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
  Katarzyna Rubciak             Prof. dr hab. Antoni Różalski 


