
 
 
 

UCHWAŁY NR  32/2008 
Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz�stochowie 

z dnia 28 maja 2008 r.  

w sprawie przyj�cia „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad 
przedmiotowych obowi�zuj�cych w latach 2009-2011”. 

 
 

 

1. Na podstawie art. 62 ust 1pkt.2 w zwi�zku z art.  169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 
 z pó�n. zm.) oraz §22 ust 4 pkt 3 Statutu AJD w Cz�stochowie, Senat Akademii im. 
Jana Długosza w Cz�stochowie na posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 r. podj�ł 
uchwał� w sprawie przyj�cia „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów 
olimpiad przedmiotowych obowi�zuj�cych w latach 2009-2011” stanowi�cych 
zał�cznik do niniejszej uchwały. 

 

 

2. Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym: 

  tak-35,          nie-1,          wstrzymuj�cych si�-0, 

w którym uczestniczyło 36 senatorów, spo�ród 45 członków Senatu AJD 

z prawem głosu. 

 

                                                                      

 

                                                                               REKTOR 

                                                               prof. dr hab. Janusz Berdowski                                 
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Zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych 
obowi�zuj�ce w latach  2009 – 2011 

 
Uprawnienia do przyj�cia na studia w Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie z pomini�ciem 
post�powania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego: 
 

Lp.  Nazwa olimpiady Kierunek studiów 

1. Astronomiczna •••• Fizyka 

2. Biologiczna •••• Biologia 

•••• biotechnologia 

•••• nauki o rodzinie 

•••• ochrona �rodowiska 

•••• wychowanie fizyczne 

3. Chemiczna •••• Biologia 

•••• biotechnologia 

•••• chemia 

•••• fizyka 

•••• ochrona �rodowiska 

•••• wychowanie fizyczne 

4. Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna •••• Administracja 

5. Filozoficzna •••• Filozofia 

•••• filologia polska  

•••• historia 

•••• pedagogika 

•••• socjologia 

6. Fizyczna •••• fizyka 

•••• wychowanie fizyczne 

7. Geograficzna i Nautologiczna •••• pedagogika 

•••• wychowanie fizyczne 

8. Historyczna •••• filologia polska 

•••• filozofia 

•••• historia  

•••• nauki o rodzinie 

•••• pedagogika 

•••• politologia 

•••• socjologia 

•••• wychowanie fizyczne 

9. Informatyczna •••• informatyka 

•••• matematyka 

10. J�zyka Angielskiego •••• filologia angielska  

11. J�zyka Łaci�skiego •••• filologia polska 

•••• historia 

12. J�zyka Niemieckiego •••• filologia germa�ska  

13. Literatury i J�zyka Polskiego •••• filologia polska 

•••• filozofia 

•••• nauki o rodzinie 

•••• pedagogika 

•••• socjologia 

14. „Losy Polaków na Wschodzie” •••• Historia 

15. Matematyczna •••• fizyka 

•••• informatyka 

•••• matematyka 

16. Przedsi�biorczo�� •••• ekonomia 

•••• zarz�dzanie 

17. Wiedzy Ekologicznej •••• ochrona �rodowiska 

•••• pedagogika 

•••• socjologia 

•••• wychowanie fizyczne 
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18. Wiedzy Ekonomicznej •••• ekonomia 

•••• pedagogika 

•••• socjologia 

•••• zarz�dzanie 

19. Wiedzy Technicznej •••• edukacja techniczno –informatyczna 

20. Wiedzy o Polsce i �wiecie Współczesnych •••• historia 

•••• pedagogika 

•••• politologia 

•••• socjologia 

•••• wychowanie fizyczne 

21. Wiedzy o Prawach Człowieka •••• administracja  

•••• historia 

•••• pedagogika 

•••• politologia 

•••• socjologia 

22. Wiedza o Prawie •••• Administracja 

23. Wiedzy o Unii Europejskiej •••• administracja 

•••• ekonomia 

•••• historia 

•••• politologia  

•••• socjologia 

•••• zarz�dzanie 

 

Ogólna liczba uprawnionych do przyj�cia na studia w Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie z 

pomini�ciem post�powania kwalifikacyjnego (laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) nie mo�e 

przekroczy� 50%. 


