
Uchwała nr 105  

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 25 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia 

w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich  

Na podstawie art. 48 pkt 3 Statutu ZUT w związku z art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),  

art. 79 ust. 5b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.) oraz zarządzeniem 

nr 55 Rektora ZUT z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów 

architektura i urbanistyka na architektura uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

W uchwale nr 72 Senatu ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia 

pierwszego stopnia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów 

i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych 

i ogólnopolskich, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a, 1b i 1c w brzmieniu: 

1a. „Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej 

w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty. W olimpiadach przeprowadzonych 

w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów.  

1b. Postanowienie ust. 1a nie dotyczy uczestników olimpiad, w których zawody trzeciego 

stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r. 

1c. W roku szkolnym 2019/2020 regulamin konkursu międzynarodowego 

lub ogólnopolskiego określa uprawnienia uczestnika do otrzymania tytułu laureata 

lub finalisty konkursu.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydat na studia, o którym mowa w ust. 1, 1a i 1c, może skorzystać z preferencji 

w procesie rekrutacji jednorazowo na dany kierunek studiów.”; 

2) w załączniku w tabeli 1 w kolumnie kierunek studiów występującą nazwę kierunku architektura 

i urbanistyka zastępuje się nazwą „architektura”. 



§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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