Uchwała Nr 000-5/3/2017 Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany w ,,Szczegółowych zasadach przyjmowania na pierwszy rok studiów
w UTH Radom laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów
konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018”,
stanowiących załącznik do uchwały Nr 000- 5/6/2014 Senatu UTH Radom z dnia 15 maja
2014 r.

1. Na podstawie:
- art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),
- § 35 ust. 1 pkt 3a statutu Uczelni (uchwała Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom z dnia 25 czerwca
2015 r. z późn. zm.),
- opinii stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia – uchwała Nr 2/VIII/2016/2017 z dnia 8 czerwca
2017 r.,
Senat wprowadza zmianę w ,,Szczegółowych zasadach przyjmowania na pierwszy rok studiów
w UTH Radom laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018” stanowiących
załącznik do uchwały Nr 000-5/6/2014 Senatu UTH Radom z dnia 15 maja 2014 r., polegającą na
nadaniu § 2 nowego brzmienia o treści:
,, § 2:
1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich przyjmowani są
wg wykazu (w załączeniu) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego laureaci i finaliści
olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.
2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Lekarski przyjmowani są
laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z biologii, chemii, fizyki
i matematyki. Finalistom stopnia centralnego tych olimpiad, ubiegającym się o przyjęcie na
kierunek Lekarski, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu.
3. Finaliści olimpiad językowych stopnia centralnego z języka angielskiego, francuskiego,
niemieckiego i rosyjskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów z danego języka
i podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu obowiązującemu na wybrany
kierunek studiów w UTH Radom.”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

