
 
 

SENAT AKADEMICKI 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

Kadencja 2020-2024 

 

Projekt 

Uchwała Nr …/2020-2024 

Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 131/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej 

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych 

oraz ogólnopolskich 
 

 

  Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)  w związku z art. 79 ust. 

5ba ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrze-

nianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

W Uchwale Nr 131/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej  z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Poznańskiej laureatów oraz finalistów olimpiad 

stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich wprowadza się dla 

rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 następujące zmiany:  

1. Rozszerza się wykaz kierunków zawartych w załączniku do Uchwały o następujące kierunki: 

1) elektromobilność - jak dla kierunku elektrotechnika,   

2) inżynieria lotnicza - jak dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka,  

3) mechanika i budowa pojazdów - jak dla kierunku konstrukcja i eksploatacja środków transportu,  

4) technologie obiegu zamkniętego - jak dla kierunku technologia chemiczna. 

2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów także finaliści: Między-
narodowego Turnieju Młodych Fizyków, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej 
oraz Światowej Olimpiady Fizycznej na kierunki określone w załączniku do Uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Senatu 

Rektor Politechniki Poznańskiej 
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