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Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów
konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 określone są w Uchwale nr 60/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.05.2014 r. z
późniejszymi zmianami (tj.: Uchwała nr 61/2015, 55/2016, 34/2016, 12/2017): (wyciąg)
§ 1.1. Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono w § 2,
przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady
lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku
Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich dla WNHP
l.p.
1.

Olimpiada/ konkurs ogólnopolski

2.
3.

Olimpiada Artystyczna
– sekcja muzyki
– sekcja muzyki lub plastyki
– sekcja plastyki
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Geograficzna

4.

Olimpiada Historyczna

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Olimpiada Literatury i
Języka Polskiego
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie
Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o III RP

Ogólnopolski konkurs historyczny
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady
historii.”

Kierunki, na które przyjmowani
są LAUREACI
 muzykologia
 historia sztuki

Kierunki, na które przyjmowani
są FINALIŚCI
 muzykologia







 pedagogika
 pedagogika



























pedagogika
archeologia
pedagogika
archeologia
dziedzictwo kultury
materialnej – ochrona,
promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
pedagogika
kulturoznawstwo
pedagogika
pedagogika
dziedzictwo kultury
materialnej – ochrona,
promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
pedagogika
dziedzictwo kultury
materialnej – ochrona,
promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
dziedzictwo kultury
materialnej – ochrona,
promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
dziedzictwo kultury
materialnej – ochrona,
promocja, gospodarowanie
historia
kulturoznawstwo
militarioznawstwo
historia

 dziedzictwo kultury
materialnej – ochrona,
promocja, gospodarowanie
 historia
 militarioznawstwo
 pedagogika
 pedagogika
 pedagogika
 pedagogika
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-
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