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Ważny komunikat - Preferencje dla laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Prawie 

Począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 obowiązywad będą 

zasady przyznania ulg w postępowaniu rekrutacyjnym na prawo, administrację, 

bezpieczeostwo wewnętrzne, europeistykę, organizację rynku pracy, 

politologię, politykę społeczną, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Podajemy wykaz wszystkich uczelni, które przyznały Olimpiadzie preferencje dla finalistów                                  

i laureatów. Bliższe informacje znajdują się w uchwałach Senatu poszczególnych Uniwersytetów, 

które znajdują się na stronach internetowych uczelni wyższych.  

 

Nazwa Uczelni  Kierunki kształcenia 

Uniwersytet Warszawski prawo, administracja, bezpieczeostwo wewnętrzne, europeistyka-integracja europejska, organizacja 
rynku pracy, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe. 

Uniwersytet Warmiosko - Mazurski                                
w Olsztynie 

administracja, bezpieczeostwo narodowe, bezpieczeostwo wewnętrzne, dziennikarstwo                                       
i komunikacja społeczna, historia, politologia, prawo, socjologia 

Uniwersytet w Białymstoku prawo, administracja, bezpieczeostwo narodowe, kryminologia, ekonomiczno-prawny, filozofia                        
i etyka 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, europeistyka, historia, historia 
sztuki, filologia polska, filologia klasyczna, filologia romaoską, filologia słowiaoska, filologia 
germaoska, filozofia, kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kulturoznawstwo, prawo, 
retoryka stosowana, socjologia, zarządzanie dokumentacją i archiwistyką 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, ekonomia, europeistykę, turystyka i rekreacja 

Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie na wszystkie kierunki studiów jednolitych studiów magisterskich i studiów licencjackich                                         
z uwzględnieniem systemu rejestracji na stronie internetowej UJ 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu wiedza  o społeczeostwie. Prawo do otrzymania 
maksymalnej liczby punktów przysługuje laureatom i finalistom tylko w roku uzyskania świadectwa 
dojrzałości - niezależnie od roku uzyskania zaświadczenia laureata bądź finalisty 

Gdaoski Uniwersytet Medyczny zdrowie środowiskowe 

Uniwersytet Łódzki wszystkie kierunki na Wydziale Studiów Międzynarodowych   i Politologicznych 

Uniwersytet Śląski administracja, oligofrenopedagogika arteterapią, pedagogika, prawo, historia, turystyka historyczna, 
przedsiębiorczośd, indywidualne studia obszarowe, nauki o rodzinie, teologia 

Uniwersytet Zielonogórski administracja, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, geoinformatyka i techniki 
satelitarne, kulturoznawstwo, prawo, socjologia, zarządzanie, zarządzanie gospodarką komunalną. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Biotechnologia,, elektroradiologia, zdrowie publiczne 

 


