
UCHWAŁA NR 37/2018

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad
przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych
oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj: Dz. U. z 2018 r. póz. 1669) w związku
z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj: Dz. U. z 2017 r.
póz. 2183 z późn. zm.), art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj: Dz. U. z 2018 r. póz. 1668), uchwala się, co następuje:

§1
Laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegający się

o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studia cywilne
w Akademii Marynarki Wojennej otrzymują maksymalną liczbę punktów za dany przedmiot.

§2

Laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności oraz Olimpiady
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym szczebla centralnego ubiegający się o przyjęcie
na studia cywilne na kierunki studiów w Akademii Marynarki Wojennej:

1) bezpieczeństwo narodowe;
2) bezpieczeństwo wewnętrzne;
3) bezpieczeństwo morskie państwa;
4) systemy informacyjne w bezpieczeństwie,
5) stosunki międzynarodowe,

otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 3

Osoby, o których mowa w § 1 i 2 są zobowiązane do:
1) spełnienia warunków formalnych określonych w warunkach i trybie rekrutacji na studia

w danym roku akademickim;
2) dostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego status laureata lub finalisty,

wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady.

§4

Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci oraz finaliści, o których mowa
w § 1 i 2 mogą skorzystać tylko jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub
w roku następnym - niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

§5

1. Traci moc Uchwała nr 32/2017 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz
finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię.

2. Niniejsza uchwała dotyczy rekrutacji na studia na lata akademickie: 2019/2020.
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