
Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 391 

podjęta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 208-2012 

z dnia 2011-09-19

w sprawie: zmiany uchwały nr 103 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie uprawnień 
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku 2012/13.

Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 (ze zmianami obowiązującymi od 1 października 2011 r.) uchwala 
się, co następuje:

§1
1. Do punktu 7 dodaje się:

Nazwa olimpiady Kierunki studiów
Olimpiada Języka Hiszpańskiego FL – filologia polska, filologia specjalność: filologia 
rosyjska (od podstaw)+drugi język obcy, filologia specjalność: filologia rosyjska 
specjalizacje: język rosyjski w turystyce i język rosyjski w biznesie, filologia 
specjalność: filologia południowosłowiańska, filologia specjalność: filologia 
hiszpańska + język angielski, filologia specjalność: filologia romańska + drugi język 
romański, filologia specjalności: filologia romańska + język niemiecki, filologia 
romańska + język angielski, filologia romańska + język rosyjski, filologia specjalność: 
filologia włoska; SMiP – wszystkie kierunki 
Konkurs „Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza” FL – filologia polska

2. Pozostałe postanowienia uchwały 103 z dnia 22 czerwca 2009 roku pozostają bez 
zmian.

§2

Uchwała obowiązuje w rekrutacji na rok akademicki 2012/2013.



Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 445 

podjęta na 35 roboczym posiedzeniu 

z dnia 2012-03-05

w sprawie: zmiany uchwały nr 103 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uprawnień laureatów 
i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2012/13.

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami obowiązującymi od 1 października 2011r.) uchwala 
się, co następuje:

1. Do punktu 7 dodaje się:
Nazwa olimpiady Kierunki studiów
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej FL-dziennikarstwo i komunikacja społeczna, MiI-
matematyka.
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej ES-wszystkie kierunki, NG-wszystkie 
kierunki, ZA-wszystkie kierunki, SMiP-wszystkie kierunki.

2. Do punktu 8 dodaje się:
Nazwa olimpiady Kierunki studiów
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejski PA-prawo, administracja, polityka 
społeczna.

3. Zastępuje się nazwy kierunków studiów w punkcie 7 przy wszystkich olimpiadach 
przypisanych do Wydziału Zarządzania, zapisem: dotyczy wszystkich kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

4. Pozostałe postanowienia uchwały nr 103 z dnia 22 czerwca 2009r. pozostają bez 
zmian.

5. Uchwała obowiązuje w rekrutacji na rok akademicki 2012/13.


