UCHWAŁA NR 16/IV/2018
SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018, poz. 1669) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.

Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, ubiegający się
o przyjęcie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwanej dalej „WSPol” na pierwszy rok
studiów pierwszego stopnia, otrzymują punkty równe maksymalnej liczbie punktów
możliwych do uzyskania w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w zakresie
odpowiadającym uwzględnianym przedmiotom wskazanym w kryteriach kwalifikacji,
stanowiących załącznik do uchwały w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na dany rok
akademicki.

2.

Listę olimpiad, w których osiągnięcia są uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz
„Olimpiadę Policyjną”, a także wykaz przedmiotów odpowiadających kryteriom kwalifikacji
określa się w załączniku do niniejszej uchwały.

3.

Punkty z pozostałych przedmiotów kwalifikujących kandydaci, o których mowa w ust. 1
otrzymują na podstawie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia
o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty.
§ 2.

1. Podstawą uzyskania określonych w niniejszej uchwale uprawnień jest dostarczenie właściwej
komisji rekrutacyjnej oryginału dokumentu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady,
stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego albo
uwierzytelnionej notarialnie jego kopii.
2. Z uprawnień określonych w § 2 uczestnicy olimpiad stopnia centralnego mogą skorzystać
tylko jeden raz, nie później niż przed upływem 3 lat od daty uzyskania tytułu laureata lub
finalisty olimpiady stopnia centralnego.
§ 3.
Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na I rok studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia, w ramach postępowania rekrutacyjnego
w zakresie konkursu świadectw otrzymują punkty równe maksymalnej liczbie punktów
możliwych do uzyskania.

§ 4.
1. Laureat lub finalista, o którym mowa w § 3, zobowiązany jest do zarejestrowania się
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w formie elektronicznej w sposób
przewidziany dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz dostarczenia
wymaganych dokumentów, na zasadach i w terminach określonych w uchwale Senatu
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na wybranej formie i kierunku studiów
pierwszego stopnia w WSPol na dany rok akademicki.
§ 5.
Traci moc:
1. Uchwała nr 204/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 20 maja 2014
r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Komendant-Rektor
insp. dr Marek Fałdowski
z up.
mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
Zastępca Komendanta-Prorektor

Załącznik do uchwały Nr 16/IV/2018
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Nazwa olimpiady lub konkursu
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego”
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Języka Białoruskiego
Olimpiada Języka Francuskiego
Olimpiada Języka Hiszpańskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Języka Ukraińskiego
Olimpiada Języka Włoskiego
Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym

Odpowiadające wyniki
przedmiotowe
biologia
chemia
fizyka (i astronomia)
geografia
historia
informatyka

język obcy nowożytny

język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie

