
Załącznik  do Uchwały nr 25/2018-2019 

                                                                                  Senatu UP w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r.  

 
                                                             

 

Wykaz olimpiad uprawniających laureatów i finalistów stopnia centralnego oraz laureatów konkursów 

do przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na zasadach 

preferencyjnych. 

 

 

Lp.  Nazwa olimpiady/konkursu Kierunek studiów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Biologiczna 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

analityka weterynaryjna 

architektura krajobrazu 

behawiorystka zwierząt 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

biologia 

bioinżynieria 

biokosmetologia 

biotechnologia 

dietetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

leśnictwo 

ochrona środowiska 

ogrodnictwo 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

rolnictwo 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

technologia żywności i żywienie człowieka 

towaroznawstwo 

turystyka i rekreacja 

weterynaria 

zielarstwo i fitoprodukty 

zootechnika 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Chemiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

analityka weterynaryjna 

behawiorystyka zwierząt 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

biologia 

bioinżynieria 

biotechnologia 

biokosmetologia 

dietetyka 

ekoenergetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

geodezja i kartografia 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

inżynieria środowiska 

inżynieria chemiczna i procesowa 
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inżynieria rolnicza i leśna 

leśnictwo 

ochrona środowiska 

ogrodnictwo 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

rolnictwo 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne  

technologia żywności i żywienie człowieka 

towaroznawstwo 

transport i logistyka 

weterynaria 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

zielarstwo i fitoprodukty 

zootechnika  

 

 

 

3. 

 

 

 

Olimpiada Informatyczna 

architektura krajobrazu 

ekoenergetyka 

geodezja i kartografia 

inżynieria chemiczna i procesowa 

inżynieria rolnicza i leśna 

ogrodnictwo 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

transport i logistyka 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

zielarstwo i fitoprodukty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Matematyczna 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

architektura krajobrazu 

biotechnologia 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

biologia 

biokosmetologia 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

behawiorystyka zwierząt 

dietetyka 

ekonomia 

ekoenergetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

geodezja i kartografia 

gospodarka przestrzenna 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

inżynieria środowiska 

inżynieria chemiczna i procesowa 

inżynieria rolnicza i leśna 

ochrona środowiska 

ogrodnictwo 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

rolnictwo 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

technologia żywności i żywienie człowieka 

towaroznawstwo 

transport i logistyka 
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weterynaria 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

zielarstwo i fitoprodukty 

zootechnika 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Fizyczna 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

analityka weterynaryjna 

architektura krajobrazu 

biotechnologia 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

biokosmetologia 

biologia  

behawiorystyka zwierząt 

bezpieczeństwo i higiena pracy  

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

dietetyka 

ekoenergetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

geodezja i kartografia 

gospodarka przestrzenna 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

inżynieria środowiska 

inżynieria chemiczna i procesowa 

inżynieria rolnicza i leśna 

ochrona środowiska 

ogrodnictwo 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

technologia żywności i żywienie człowieka 

transport i logistyka 

weterynaria 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

zielarstwo i fitoprodukty 

zootechnika 

 

 

 

6. 

 

 

 

Olimpiada Wiedzy 

Ekonomicznej 

agrobiznes 

ekonomia 

ogrodnictwo 

rolnictwo 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

towaroznawstwo 

zarządzanie i inżynieria produkcji 

zielarstwo i fitoprodukty 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

 

 

 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

architektura krajobrazu 

biotechnologia 

biologia 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

biokosmetologia 

bezpieczeństwo i higiena pracy 
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dietetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

inżynieria środowiska 

ochrona środowiska 

ogrodnictwo 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

rolnictwo 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

technologia żywności i żywienie człowieka 

turystyka i rekreacja 

zielarstwo i fitoprodukty 

 

8. 
 

Olimpiada Geograficzna 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

architektura krajobrazu 

biokosmetologia 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

gospodarka przestrzenna 

ogrodnictwo 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

ochrona środowiska 

turystyka i rekreacja 

9. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

 

architektura krajobrazu 

geodezja i kartografia 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

10. 

 
Olimpiada Historyczna turystyka i rekreacja 

 

11. Olimpiada Wiedzy Technicznej architektura krajobrazu 

 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

 

12. Olimpiada Artystyczna: sekcja 

plastyki 

 

architektura krajobrazu 

 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

 

13. Olimpiada Innowacji 

Technicznych 

architektura krajobrazu 

 

ogrodnictwo 

 

 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

14. Olimpiada Wiedzy i 

Umiejętności Budowlanych 

architektura krajobrazu 

 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 

 

15. 

 
Olimpiada Przedsiębiorczości ogrodnictwo 

 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne 
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 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada 
 

Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych 

w bloku tematycznym:  

 produkcja roślinna: agrobiznes, 

architektura krajobrazu, rolnictwo, 

ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty, 

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne; 

 produkcja zwierzęca: agrobiznes, 

biokosmetologia, pielęgnacja zwierząt i 

animaloterapia, aktywność fizyczna i 

agroturystyka kwalifikowana, rolnictwo, 

zootechnika, behawiorystyka zwierząt, 

hipologia i jeździectwo (kandydatów 

dodatkowo obowiązuje sprawdzian z 

kontaktu z koniem),   

 ogrodnictwo: agrobiznes, architektura 

krajobrazu, rolnictwo, ogrodnictwo, 

zielarstwo i fitoprodukty, sztuka 

ogrodowa i aranżacje roślinne; 

 mechanizacja rolnictwa: inżynieria 

rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria 

środowiska, 

 ochrona i inżynieria środowiska:  

architektura krajobrazu, ochrona 

środowiska, inżynieria środowiska, 

inżynieria rolnicza i leśna, agrobiznes, 

rolnictwo, ogrodnictwo, zielarstwo i 

fitoprodukty, sztuka ogrodowa i 

aranżacje roślinne; 

 agrobiznes: ekonomia, architektura 

krajobrazu, rolnictwo, towaroznawstwo, 

agrobiznes, ogrodnictwo, zielarstwo i 

fitoprodukty, sztuka ogrodowa i 

aranżacje roślinne 

 leśnictwo: leśnictwo, inżynieria 

środowiska, 

 architektura krajobrazu: architektura 

krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka 

ogrodowa i aranżacje roślinne 

 żywienie człowieka i gospodarstwo 

domowe: dietetyka, technologia 

żywności i żywienie człowieka. 

 

17. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i 

Żywności 

 

 

 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

biotechnologia 

dietetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

technologia żywności i żywienie człowieka 

18. Olimpiada Wiedzy o Żywności 

 

 

 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

dietetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

technologia żywności i żywienie człowieka  

 

19. Ogólnopolski Finał Wiedzy z 

Zakresu Technologii Mięsa 

dietetyka  

gastronomia i sztuka kulinarna 

technologia żywności i żywienie człowieka  
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20. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o 

Mleku i Mleczarstwie 

 

dietetyka  

gastronomia i sztuka kulinarna 

technologia żywności i żywienie człowieka  

21. 

 

 

 

Konkurs  

„Jak Zreformować Gospodarstwo 

Mojego Ojca” 

 

agrobiznes 

behawiorystyka zwierząt 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

rolnictwo 

zootechnika  

 

22. 

 

 

Konkurs  

„Polskie Eliminacje Konkursu Prac 

Młodych Naukowców Unii 

Europejskiej”  

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

biotechnologia 

biologia 

biokosmetologia 

behawiorystyka zwierząt 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

dietetyka 

gastronomia i sztuka kulinarna 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

inżynieria środowiska 

ochrona środowiska 

rolnictwo 

technologia żywności i żywienie człowieka 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

zootechnika 

23. Olimpiada Lingwistyki 

Matematycznej 

aktywność fizyczna i agroturystyka 

kwalifikowana 

biotechnologia 

biologia 

biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

biokosmetologia 

behawiorystyka zwierząt 

bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

hipologia i jeździectwo (kandydatów dodatkowo 

obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem) 

ochrona środowiska 

pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

zootechnika 

 

 

 

 


