Uchrvala nr 182
Senatu Unirvcrsytetu rv Bialymstoku z dnia 20 listopada 2002 roku
rv sprarvie uprarvnieri laurcat6rv i linalist6rv
olinrpind przcdnriotorvl..ch przv ubicganiu siq o prztjqcie nt studia
rv Unilcrsltccie rv Biah mstoku w latach 2003/2005
Na potlslarr ie art. l-l I usta\\') z dn. l2 rrrzcSnil 1990 roku o szkolnictrr ic n l.Zsz\ nr
,1t35 z ptiznicjszlnri /tniirnatni) Ltstul siQ rrastqpuj4ec zasatly
przrlmol ania na studia laureut6u i llnirlisttirv olimpiad przcdnr ioto* r.ch.
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