
Uchwała Nr 39/2020 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie  

z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia 

w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie laureatów 

i finalistów olimpiad tematycznych  

 

 

Na  podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad tematycznych, wymienionych w załączniku 

nr 1, zwanych dalej „olimpiadą”, mogą być przyjmowani na studia w Pomorskim 

Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących 

w danym roku akademickim. 

2. Laureaci i finaliści olimpiady umieszczani będą na listach rankingowych wraz  

z pozostałymi kandydatami na studia, a ich kwalifikacja na studia następuje w ramach 

ustalonego limitu miejsc.  

3. Tytuły uprawniające do przyjęcia na studia w trybie, o którym mowa w ust. 1, a także 

kierunki, na których takie tytuły są uwzględniane określa załącznik nr 1. 

 

§ 2 

1. Laureatom i finalistom olimpiad przyznaje się maksymalną liczbę punktów 

rankingowych ze wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych przewidzianych  

w obowiązującej na dany rok akademicki uchwale rekrutacyjnej.  

2. Warunkiem otrzymania przez laureatów i finalistów olimpiad maksymalnej liczby 

punktów rankingowych jest przekazanie do Uczelni listy laureatów lub finalistów przez 

komitet organizacyjny konkursu.  

3. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w  Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 

w Szczecinie przysługuje laureatom i finalistom olimpiad tylko w roku uzyskania 

świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.  

4. Laureaci i finaliści olimpiad składają dokumenty w terminach obowiązujących 

pozostałych kandydatów na studia wynikających z obowiązujących na dany rok 

akademicki uchwał Senatu. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych i obowiązuje przez 

okres 4 lat, począwszy od naboru na rok akademicki 2023/2024. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński  

             Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu  
 

 


