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Załącznik do uchwały nr 194 

Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2022 r. 

 
Zasady przyjmowania na studia w Politechnice Opolskiej 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

w latach 2024-2028 
 

§ 1. 
 

Ustala się zasady przyjmowania na studia w Politechnice Opolskiej laureatów oraz 
finalistów olimpiad stopnia centralnego. 

 
§ 2. 

 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia na 
podstawie oryginału zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia, wydanego 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz złożonych 

wymaganych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem 

rekrutacji na studia obowiązującym w danym roku.  
 

§ 3. 
 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego otrzymują maksymalną 
wartość wskaźnika rekrutacji - 1000 pkt i mają pierwszeństwo w kwalifikacji 
na dany kierunek przed innymi kandydatami. Kandydaci na kierunki 

architektura oraz sport i bezpieczeństwo przystępują do egzaminu 
dodatkowego. 

§ 4. 
 

Olimpiady stopnia centralnego, których laureaci i finaliści przyjmowani są na 
studia w Politechnice Opolskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego 

wymienione są w załączniku do niniejszych zasad, stanowiącym ich integralną 
część. 

§ 5. 

Podstawą uzyskania wymienionych w niniejszych zasadach uprawnień jest 

dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, 
opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego 

kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych. 

§ 6. 

Z określonych w § 2 uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści dwa razy – 
raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości oraz raz w roku następnym po 

uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad stopnia centralnego. 
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Załącznik do Zasad przyjmowania na 

studia w Politechnice Opolskiej 

laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego w latach 2024-2028 

 

Lp.  NAZWA KONKURSU  
 

KIERUNEK STUDIÓW, na którym są 

uwzględniane uprawnienia  
 

1. Olimpiada Fizyczna  
 

wszystkie kierunki za 
wyjątkiem wychowania 

fizycznego, turystyki i 
rekreacji, ekonomii, 

administracji, zarządzania,  
 

2. Olimpiada 

Matematyczna  
 

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania 

fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii  
 

3. Olimpiada Wiedzy 

Technicznej  
 

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania 

fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, 
ekonomii, administracji, zarządzania 

 

4. Olimpiada Innowacji 
Technicznych i 
Wynalazczości 

wszystkie kierunki za wyjątkiem wychowania 
fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, 
ekonomii, administracji, zarządzania 

5. Olimpiada 
Elektryczna i 

Elektroniczna  
 

automatyka i robotyka, elektronika i systemy 
komputerowe, elektrotechnika, mechatronika, 

inżynieria biomedyczna, technologie energetyki 
odnawialnej 

 

6. Olimpiada Wiedzy i 
Umiejętności 

Budowlanych  
 

architektura, budownictwo, energetyka i inżynieria 
środowiska 

 

7. Olimpiady Językowe  
 

administracja, ekonomia, zarządzanie 
 

8. Olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej  

 

administracja, zarządzanie, zarządzanie i 
inżynieria produkcji, logistyka, ekonomia  

 

9. Olimpiada Wiedzy o 
Polsce i Świecie 

Współczesnym  
 

administracja, zarządzanie, ekonomia, turystyka i 
rekreacja 

 

10. Olimpiada Wiedzy o 

Prawach Człowieka  
 

administracja, zarządzanie, ekonomia 

11. Olimpiada Wiedzy o 

Unii Europejskiej  
 

administracja, zarządzanie, ekonomia 

12. Olimpiada 
Biologiczna  

 

fizjoterapia, energetyka i  inżynieria środowiska, 
wychowanie fizyczne, inżynieria biomedyczna 

 

13. Olimpiada 
Chemiczna  

 

budownictwo, energetyka i inżynieria środowiska, 
technologia żywności i żywienie człowieka, 

wychowanie fizyczne 
 

14. Olimpiada 

Informatyczna  
 

automatyka i robotyka, elektronika i systemy 

komputerowe, elektrotechnika, mechatronika, 
mechanika i budowa maszyn, informatyka, 

zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, 
logistyka, ekonomia, technologie energetyki 
odnawialnej, przemysłowe technologie 

informatyczne  
 

15. Olimpiada 

Historyczna  
 

turystyka i rekreacja  
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16. Olimpiada Wiedzy o 
Żywieniu i Żywności 

 

technologia żywności i żywienie człowieka 
 

17. Olimpiada 
Geograficzna i 
Nautologiczna  

 

turystyka i rekreacja, zarządzanie, ekonomia 
 

18.  Olimpiada Wiedzy  
 Ekologicznej  

ekonomia, energetyka i inżynieria środowiska, 
zarządzanie 

19. Olimpiada Wiedzy o 
Finansach  

ekonomia, zarządzanie 

20. Olimpiada 
Przedsiębiorczości 

ekonomia, zarządzanie  

21. Olimpiada artystyczna 
(sekcja plastyczna)  

architektura  

22. Olimpiada Wiedzy o 
Bezpieczeństwie i 

Obronności 

sport i bezpieczeństwo 

 

 


