
 

 

 

Uchwała Nr 65/2011 
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 26 maja 2011r. 

 

 

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych 

oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, w latach 2012/2013; 

2013/2014; 2014/2015 

 

Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat UKSW uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Komisje rekrutacyjne będą kwalifikowały na studia z maksymalną liczbą punktów, laureatów 

konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, 

w następującym zakresie: 

 

1) na Wydziale Teologicznym: 

a) na kierunku teologia: 

- konkursu  „Myśli Jana Pawła II”, 

- konkursu „Księga nad Księgami- recytujemy Biblię”- trzech laureatów, 

- konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia”- trzech laureatów; 

- konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana” 

b)  na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:  

- konkursu „Myśli Jana Pawła II”- laureaci, 

- konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”; 

c) na kierunku religioznawstwo:  

- konkursu „Myśli Jana Pawła II”, 

- konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”, 

- konkursu „Księga nad Księgami - recytujemy Biblię”- trzech laureatów, 

- konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia”- trzech laureatów; 

 

2) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej:  

a) na kierunku filozofia:  

- konkursu „Myśli Jana Pawła II”- laureaci; 

 

3) na Wydziale Prawa i Administracji:  

a) na kierunku prawo:  

- „Konkursu Akademickiego o indeks na studia prawnicze” (Konkurs Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia)- laureaci; 

b) na kierunku administracja:  

- „Konkursu Akademickiego o indeks na studia prawnicze” (Konkurs Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia)- laureaci; 

c) na kierunku stosunki międzynarodowe:  

- „Konkursu Akademickiego o indeks na studia prawnicze” (Konkurs Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia)- laureaci; 

 

 



 

4) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych:  

a) na kierunku informatyka:  

- „Praskiego Konkursu Matematycznego”- zwycięzca, 

- „Internetowego Konkursu Matematycznego”- zwycięzca; 

b) na kierunku informatyka i ekonometria:  

- „Praskiego Konkursu Matematycznego”- zwycięzca, 

- „Internetowego Konkursu Matematycznego”- zwycięzca; 

c) na kierunku nauki ścisłe:  

- „Praskiego Konkursu Matematycznego”- zwycięzca, 

- „Internetowego Konkursu Matematycznego”- zwycięzca. 

 

 

 

 §2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2011r.  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu: 

          

 

Rektor 

       Ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski 


