
U C H W A Ł A Nr 323 
 
 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 15 marca 2016 roku 

 
 
w sprawie: zasad przyjmowania na I rok studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych 

 
 
Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, Rada Wydziału postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
1. Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa uzupełnia wykaz 

olimpiad, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na poszczególne 
kierunki studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Wykaz olimpiad, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
1. Traci moc uchwała nr 218 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 
roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii 
Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017 laureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego. 
 
 Przewodniczący Rady 

Dziekan 
  
 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 
 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia  
na poszczególne kierunki studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego 

 

Lp. Nazwa olimpiady 

Uprawnieni do przyjęcia na studia  
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego 

Laureaci i Finaliści  
eliminacji centralnych 

Kierunki studiów 

1.  
Olimpiada 
Astronomiczna 

L. el. c. + F. el. c. 
geodezja i kartografia 

inżynieria kosmiczna 

2.  Olimpiada Chemiczna L. el. c. + F. el. c. inżynieria kosmiczna 

3.  Olimpiada Fizyczna L. el. c. + F. el. c. 
geodezja i kartografia 

inżynieria kosmiczna 

4.  
Olimpiada 
Informatyczna 

L. el. c. + F. el. c. 

geodezja i kartografia 

inżynieria kosmiczna 

inżynieria informacji* 

5.  
Olimpiada Innowacji 
Technicznych  
i Wynalazczości 

L. el. c. + F. el.c. 
geodezja i kartografia 

inżynieria kosmiczna 

6.  
Olimpiada 
Matematyczna 

L. el. c. + F. el.c. 
inżynieria kosmiczna 

inżynieria informacji* 

7.  
Olimpiada Wiedzy 
Technicznej 

L. el. c. + F. el.c. 
geodezja i kartografia 

inżynieria kosmiczna 

8.  
Olimpiada elektryczna 
i elektroniczna 
„Euroelektra” 

L. el. c. + F. el.c. inżynieria kosmiczna 

9.  GEOPODCHODY L. el. c. geodezja i kartografia 

* - obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 


