
Uchwała nr 2845 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia  

2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  

oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich ze zmianą 

wprowadzoną Uchwałą nr 2680 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r.: 

 

1. W części I. Nazwa olimpiady/Kierunek studiów: 

a)  pkt 1, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 38, 40 otrzymują 

brzmienie: 

1. Olimpiada Artystyczna 

filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika 

resocjalizacyjna, pedagogika specjalna 

4. Olimpiada Chemiczna 

biologia, chemia, ekobiznes, fizyka, informatyka, 

informatyka i ekonometria,  matematyka, jakość  

i bezpieczeństwo środowiska 

5. Olimpiada Filozoficzna 

filologia polska, filozofia i etyka, historia, 

kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika 

resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, socjologia 

6. Olimpiada Fizyczna  

ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka  

i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, 

matematyka, mikrobiologia 

8. Olimpiada Historyczna 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, ekonomia, 

ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, filologia 

polska, historia, kulturoznawstwo, kryminologia, 

międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna                   

i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika specjalna, prawo, prawo i podatki                           



w biznesie, socjologia, stosunki międzynarodowe, 

studia wschodnie, zarządzanie 

14. 
Olimpiada  

Wiedzy Ekologicznej 

biologia, ekobiznes, filozofia i etyka, fizyka, 

kognitywistyka i komunikacja, jakość i bezpieczeństwo 

środowiska, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna 

15. 

Olimpiada Wiedzy                          

o Prawach Człowieka                       

w Świecie Współczesnym 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filozofia  

i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, 

kryminologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, 

praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, studia 

wschodnie 

16. 

Olimpiada  

Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, ekobiznes, 

ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, 

historia, filologia polska, kryminologia, kognitywistyka 

i komunikacja, kulturoznawstwo, międzynarodowe 

stosunki gospodarcze, pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika przedszkolna                                          

i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo                  

i podatki w biznesie, socjologia, stosunki 

międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie 

17. 
Olimpiada 

Wiedzy o Prawie 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, ekonomiczno-

prawny, filozofia i etyka, kryminologia, prawo, prawo             

i podatki w biznesie 

20. Olimpiada Wiedzy o III RP 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filologia 

polska, kryminologia, pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika przedszkolna  

i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo                  

i podatki w biznesie, stosunki międzynarodowe, 

socjologia, studia wschodnie 

21. 
Olimpiada Wiedzy o Unii 

Europejskiej 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filozofia  

i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, 

kryminologia, kulturoznawstwo, międzynarodowe 

stosunki gospodarcze, pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika przedszkolna  

i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo                  

i podatki w biznesie, socjologia, stosunki 

międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie 

23. 
Olimpiada  

Języka Francuskiego 

filologia, specjalności: filologia francuska (od 

podstaw), język francuski stosowany,  

z hiszpańskim, język francuski (od podstaw)  



z angielskim – profil tłumaczeniowy; filozofia  

i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo, stosunki 

międzynarodowe 

25. 
Olimpiada  

Języka Niemieckiego 

filologia, specjalności: filologia francuska (od 

podstaw), język francuski (od podstaw)  

z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski 

stosowany, z hiszpańskim; filologia polska, filozofia                   

i etyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe 

26. 
Olimpiada  

Języka Rosyjskiego 

filologia, specjalności: filologia rosyjska (oferta 

edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę 

języka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska 

(oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością 

języka rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja 

językowa w sferze biznesu; filologia francuska (od 

podstaw), język francuski (od podstaw) z angielskim – 

profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany,  

z hiszpańskim; filologia polska, filozofia i etyka, 

kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, studia 

wschodnie 

27. 
Olimpiada Prawosławnej 

Wiedzy Religijnej 

filologia, specjalności: filologia rosyjska (oferta 

edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę 

języka rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska 

(oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością 

języka rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja 

językowa w sferze biznesu; filozofia i etyka, 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika 

resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, 

studia wschodnie 

29. 

Olimpiada Wiedzy                      

o Polskim i Europejskim 

Rynku Pracy 

administracja – 3 laureatów stopnia centralnego  

z najwyższą liczbą punktów, międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, prawo i podatki w biznesie, zarządzanie 

32. 
Olimpiada  

Wiedzy o Mediach 

filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka  

i komunikacja, kulturoznawstwo, socjologia 

35. 
Ogólnopolska Olimpiada 

Wiedzy o Społeczeństwie 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, filozofia  

i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, 

kryminologia, prawo, prawo i podatki w biznesie, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, studia 

wschodnie 

37. 

Olimpiada Warto wiedzieć 

więcej o ubezpieczeniach 

społecznych 

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, 

informatyka i ekonometria, matematyka, zarządzanie 

38. 

Olimpiada Wiedzy  

o Filmie i Komunikacji 

Społecznej 

filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka  

i komunikacja, kulturoznawstwo, pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna                

i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia 



40. 
Olimpiada Teologii 

Katolickiej 

filozofia i etyka, pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, pedagogika przedszkolna                                          

i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, 

pedagogika specjalna, praca socjalna 
 

b) po pkt 40 dodaje się pkt 41 w brzmieniu: 

41. Olimpiada Przedsiębiorczości prawo i podatki w biznesie, zarządzanie 

 

2. W części II. Nazwa konkursu/Kierunek studiów po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

8.  
Ogólnopolski Konkurs 

Wiedzy o Podatkach 

administracja, bezpieczeństwo i prawo, kryminologia, 

prawo, prawo i podatki w biznesie 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 
 


