
UCHWAŁA NR 76/2014 

Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad 

przedmiotowych obowiązujących w latach 2015-2017  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 
Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572. t.j. z późn. zm.) oraz §96 ust. 1 Statutu 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia co 
następuje:  
 

§1 
 

Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podjął uchwałę w sprawie 

„Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych 

obowiązujących w latach 2015-2017 w Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Senatu nr 76/2014  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 
 

Zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych 
obowiązujące w latach  2015 – 2017 

 
 

Uprawnienia do przyjęcia na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z pominięciem 
postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego: 
 
 
 

Lp. Nazwa olimpiady Kierunek studiów 

1. 2 Astronomii i Astrofizyki fizyka 

pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

2. 3 Biologiczna biotechnologia 

fizjoterapia 

ochrona środowiska 

turystyka i rekreacja  

wychowanie fizyczne 

3. 4 Chemiczna biotechnologia 

chemia 

fizjoterapia 

fizyka 

innowacyjne technologie i nowoczesne materiały 

inżynieria bezpieczeństwa  

ochrona środowiska 

turystyka i rekreacja 

wychowanie fizyczne 

4.  Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

5. 5 Filozoficzna filozofia 

filologia polska  

historia 

pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

6. 6 Fizyczna fizjoterapia 

fizyka 

innowacyjne technologie i nowoczesne materiały 

inżynieria bezpieczeństwa 

turystyka i rekreacja 

wychowanie fizyczne 

7.  Geograficzna i Nautologiczna pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

wychowanie fizyczne 

8. 7 Historyczna administracja 

analityka i kreatywność społeczna 

filologia polska 

historia  

pedagogika 

politologia 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

wychowanie fizyczne 



  

9. 8 Informatyczna informatyka 

inżynieria bezpieczeństwa 

matematyka 

turystyka i rekreacja 

10. 9 Języka Angielskiego filologia angielska  

turystyka i rekreacja 

11. 1 Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej filologia polska 

historia 

turystyka i rekreacja 

12. 1 Języka Niemieckiego filologia germańska  

turystyka i rekreacja 

13. 1 Literatury i Języka Polskiego filologia polska 

pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

14. 1 „Losy Polaków na Wschodzie” historia 

turystyka i rekreacja 

15. 1 Matematyczna fizyka 

informatyka 

innowacyjne technologie i nowoczesne materiały 

inżynieria bezpieczeństwa 

matematyka 

turystyka i rekreacja 

16.  Przedsiębiorczość pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja  

zarządzanie 

17. 1 Wiedzy Ekologicznej ochrona środowiska 

pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

wychowanie fizyczne 

18. 1 Wiedzy Ekonomicznej administracja 

analityka i kreatywność społeczna 

pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

zarządzanie 

19. 1 Wiedzy Technicznej administracja 

turystyka i rekreacja 

20.  Wiedzy o Integracji Europejskiej administracja 

analityka i kreatywność społeczna 

pedagogika 

praca socjalna 

21.  Z Wiedzy o Planowaniu i Zarzadzaniu Karierą 

Zawodową 

pedagogika 

praca socjalna 

22. 1 Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnych administracja  

analityka i kreatywność społeczna 

historia 

pedagogika 

politologia 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

wychowanie fizyczne 

23. 1 Wiedzy o Prawach Człowieka administracja  

analityka i kreatywność społeczna 

historia 

pedagogika 

politologia 

praca socjalna 



  

turystyka i rekreacja 

24.  Wiedza o Państwie i Prawie pedagogika 

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

25. 2 Wiedzy o Unii Europejskiej administracja 

analityka i kreatywność społeczna 

historia 

pedagogika 

politologia  

praca socjalna 

turystyka i rekreacja 

zarządzanie 

26.  Wiedzy o Żywieniu i Żywności fizjoterapia 

wychowanie fizyczne 

 

Ogólna liczba uprawnionych do przyjęcia na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) 
nie może przekroczyć 50 %. 


