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Załącznik do uchwały nr 360 Senatu SGH 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Zasady uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad  

stopnia centralnego w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w SGH 

w latach akademickich 2019/2020–2022/2023 

 

§ 1 

1. Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymują w postępowaniu 

kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów. 

2. Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc, 

otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów; pozostali 

laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą mieli zaliczoną 

maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych 

przyznawanych kandydatowi. 

§ 2 

1.  Laureaci stopnia centralnego każdej z olimpiad przedmiotowych wymienionych  

w ust. 3 otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów. 

2.  Finaliści stopnia centralnego każdej z olimpiad przedmiotowych wymienionych  

w ust. 3 będą mieli zaliczoną maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania  

z przedmiotów maturalnych przyznawanych kandydatowi. 

3.  Wykaz olimpiad przedmiotowych: 

1) Olimpiada Fizyczna; 

2) Olimpiada Geograficzna; 

3) Ogólnopolska Olimpiada Historyczna; 

4) Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego; 

5) Olimpiada Języka Francuskiego; 

6) Olimpiada Języka Hiszpańskiego; 

7) Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego; 

8) Olimpiada Języka Rosyjskiego; 

9) Olimpiada Matematyczna; 

10)Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym. 

4.  Uznaniu podlegają wyłącznie osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych organizowanych na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 

Nr 13 poz. 125, z późn. zm.). 

§ 3 

1. Kandydaci mogą wykorzystywać uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub 

finalisty olimpiad wymienionych w § 2 ust. 3 oraz § 1 ust. 1 i 2, niezależnie od roku 

ich uzyskania, w okresie czterech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, to 

jest w roku zdania matury oraz w trzech kolejnych latach. 

2. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w § 1 i 2 jest oryginał zaświadczenia 

wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, zgodnego ze 

wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu, o którym mowa w § 2 ust. 4. 


