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Uchwała nr 226
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 30 maja 2018

r.

zmieniająca uchwałę W sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na
studia w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 201812019

Na podstawie ań. 169 ust. 2 ustav,iy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie Wyzszym (t. j.: Dz. U.
z2017 r.poz'2183,zpóŻn.zm.) oruz$ 15 ust. 1 pkt 2 statutu Politechniki Opolskiej:

$ 1. Senat Politechniki opolskiej uchwala następujące Zmiany W załączniku do uchwały nr 117 Senatu
Politechniki opolskiej z dnia 31 naja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2018/2019:

1)

tabela

'|.

Wykaz współczynnikow Wagowych i pzedmiotÓw egzaminu maturalnego będących podstawą
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,,s 32. Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się
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grudnia 2018 r ' i zakończy 22 marca 2019
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33. Terminaz rekrutacji na semestr zimowy zostanie podany do 31 marca 2018 r. a na semestr letni

do 15 listopada 2018
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Załącznik 1' Kierunki objęte rekrutacją na rok akademicki 201812019 otzymuje bzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Pzewodniczący
Senatu Politechniki Opolskiej
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Rektor
prof. dr hab. inz. Marek Tukiendoń

