
Uchwala nr 217

Senatu Uniwersytetu w Bialymstuku

z dnia l9 listopada 2003 r.
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Ntt podstarric art. l-lI Ustarlr zdnia ll',r,rzc(nia l9()(Jr o szktrlnict*ic *rzszrnr
(Dz [' nr 6-s poz.385 z pirzniejszl mi zlnianlnriyuchuala siq co nastqpLric:

l. CzgSd og6lna

I I'rzrjgcie kanrJl tlattiu na pieruszr

post!'po\\:anla k\ al ilika$.jnego

ll
rok studio\\ nastr'pujc na prrdstlNie \rnikorr,

Dopuszcza si9 nastgpLrjilce \\'arianty postqpowania kwalilikacr.jncuo.

- eqztn.un plsemny r [stny.

- cgzamin ptsemn) test,

- egzamln ustnv,

- rozmow' krvalifikacyjna. spra',vdzian prcdyspoirycji kandl dara i konkurs sr.riadecnv

dojrzaloSci.

- rozmo"va krvalitikacy.jna i konkurs juiadectw drlrzaloSci.

- nabor na podstar,,ie z.lolenia wynraganvch dokumentow i konkurs Srviadectu

drlrzaloSc i.

- konkurs Srviadcct w dojrzaktsci,

- nabrir rra podstawic zlozenia wlmaganvch dokumentorv.

2. Postqpo*anic rckrutac!ne lqczipe dwie fbrmy k*arifrkacji: pisemnq i Lrst.q.icst

Lrk.rlczone z'vvnllii!'n1 po,ry t) !vn) m. .iesli kand.v-dat unska z.hrrr*u rirrm cqzanrin.,

occny co nalmnic'j dostatcczne. Oceny nrogq byc przeliczanc na punktr.

)

.lc'Sli postgporranie knalitikacyjne przcr.r idujc piscnrn4 pracq rcsro\\a. ro Jcsr ona

oceniana pu.kt,wo- bcz przcliczania na occnv. () prnigciu dccr.lu jc su'ra pLrnktti,,l

l'isernnl cgzarnin \\stgpn\ .icst ananirno*1. I)rrcc piscnrn0 ,rccrriaiq rriczlreznie drr,1

cLlzanrinatorzl , spccjalisci z danego przcLlnriotu. \\' razic niezuotlrr.!ci .pinii
cgzant inatorO',r. ()stiltcczlll occng (lub punktacj c lustala przcw 0rln iczac.r k0nt r sji.

.JcSli cqzanrin u,stcpn) przcrvidujc r()znt()\\Q liualitikacl jnq. spr.uudziun frcdrsplrTlsij
kanLhdata i kottkLtrs;wiadcctrv. rrszrstkic ctapl krvalilikirc ji ocenianc su punktg,,ltr



l.

8.

6.

'1

JeSli postQpouanio rckrr-rtacyjne obejrnule egzamin ustny lub ro,lnow.Q

kilalifikacl jn:g. obie tirrml egzaminu occniane si1 punktolvo.

Jeleli postqporvanie k*aliflkacy.jne przcr.viduje ktxkurs su iarlect\,,,. doirzalosci. k)

oblicza siq sruclni4 ocen ltrb sunruje siq ocenv z przcclniotr)\ rvskazanlclr li' zasaclach

szczcg6lorvl'ch dla danego kicrunku sludiirrv. Przy obliczaniu iretlnicl nie ulvzglqdnia

siq przedn.riotti'ui tirkultaty* riy ch i naclobolvi4zkor,,l ch.

Jczeli liczba kandl dat6"l bgclzie rnniejsza orj limitu pr.zyjqi na danl kicnrnek studi6w,

re:ry'gnu1e siq z kr'1 ter.i(xv kwaliti kacyjnych, przljmu jzp na srudia rvszl,stkich

kandvdat6rv. ktotz.y 7.Ioz..\ li dokumcntv.

$2

lestaw) zagadnien oraz ewentualny wykaz literaturl, do egzaminu $stQpnego s4

udostqpniane kandydat,rn nie p62niej 
'iz na 4 micsi4cc przcd termincm rozpoczEcia

egzamin6rv vvstgpny ch, na w arunkach okreslonl ch orzez l)zickana.

$3

Tematy prac pisemnych oraz testy prz) gotowujfo z urvzglqdnicnicm zasad tajnoSci,

osoby rvvznaczone prz.ez Prze* odnicz4cych Komisji \\'yrJzialowl ch .

Pisemne prace egzaminacy jnc mogq by.i udostgpniane do r.,, glqdu kand;*datom *,

obecnosci przedstarviciela uydzialowej komisji rekrutacyjnej rv ci4gu l4 dni od dnia

ogloszenia w1 nik6w cg:zaminu pisemnego.

$4
I Postgpowanic krvalifikacyjnc przeprorvatizaiq wydzialorve Konrisje Rekruracyjne.

porvolane przez Dz.iekana na wniosek Rad Wydzial6rv.

2. Przervodniczqcyrn wydzialo"vej Komisji Rekrutacyjnei .lesr Dziekan lub inn1.

nauczvciel akademicki \v yznacT.ony przez Dzickana.

3. Do zadari Wydziabrvcj Komisji Rekrutacl.jncj nale2y u. szczcg<ilnoSci:

a) zatr'vierdzanic test6rv itcnrato\^ prac piscmnych (w.v. boru dokonujc przcr.vodniczqcr

WKR) olaz nadz6r nad ich organizacyjnyln prz).goto$.an lctn,

b) kontrola komplctrrosci dokurlcnkir.v sklatlanl ch przcz kandy elattirl ka'dl datirw.

c) zar.l iadonticnic kandydatirrv o tcrntinic postqpolania ksalilrkacl.jncgo.

d) przcprorvadzcnic postgpurvan ia ktvalili kacy.yncgo.

c) podar.vanic do uiadomo$ci *ynikriil ka2dcgo ctapu egzantirrtil.

l') przy.jmorvanic kandydat6u na studia w ralrrach linritL,,

g) incly r.viclualnc. piscnrne porvilclomicnic kandvdattirv o przr igciLr lub nic pr.zy jqeiu na

sturiit,



7.

l.

6
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l.

h) opinior"ranie oclr,'oiari do [Jczelnianej Komisji Rek rurac;.1tre;.

i) r.r l darvanie zasr'viadczcl.r o wynikach postgpowania. rv kt6r.1.ch nalc2l kazclorazowo

zamrcszczai pcln4 inlirrrnac.jp zalvicrzrjrpil Nl niki rrszl.stkich clcnrerrtriw

p0st! prrrr trniir k ri trl i likacr.incgo:

- tl przlpadktt egzatltinu \tvstQpncgo - poclanic wsz)'stkicir przctlntiotol i uzrskunreh

\\ vniko\ (stopnie. punkty).

- l przypadkll rozulol\v krvalifikacllncl - podanie *ynikorr.
- r" przvpadku poslugi*ania sig punktacjq - podanie rl1nik6l ku alitiku j4c1.ch do

pr'4.1qcia.

j) odsylanie dokumcntow kandy'darom nie prn.lqtl rn na stLrdia.

\\' pracach \\'r dzialorl'y'ch Kornisji Rekrr.rtacl jnych bior4 udzial przcdstauicielc

str-ldcnto\ . lch liczbe okrcila Rada \\'ydzial'. na r,uniosek.rga.Lr Sa'rorzildu

Studenckiego

w sklad wydzralowych Kornisji Rekrutacyjnych, w charakte'zc obscr.*at.ra, 
'.rog4

"vchodzii 
nauc4 ciele szk6l drednich delegorvani przcz Kuratora osrviatl . Dccyziq ,,v

tej sprawie podcjmuje Rada Wl.dzialu.

Iiczclnian4 Komisjq Rckrutaol jn4 powoluje Rcktor.

Przervodnicz4cy nr lJczclnianej Komisji Rekrutacljnej jcst pror.ckror. ds. Dy drktl,cznvch

iStudenckich.

Do skladu llczclnianej Komisji Rckrutacyjnej Rektor mo2c pololai przedstarviciela

Samorzqdu Studenckiego.

[)o zadari (.lczelnianej Komis.ii Rekrutacyjnej nalcZ1 ,uv szczcgolnoSci:

a) koord.v- r.racja i nadztlr uad pracel Konris ji \\-y dzialo*y ch.

b) przy jmow'anic informacji i protokolor.v Wydzialow;-ch Komisji l{cknrtacl in,r ch z

lrynik6rv i przcbicgu postQpowania kualifikacyjncgo na poszczcgolnr ch

kicrunkach i spec' jalno(ciach.

c) r.zpntrl * arr ic .tl* olafi od decyzji wldzialoii,lch Kor.isji l{clirutacl in1ch.

\\5
\\-rdzialoue Kon.risjc Rckrutac-r.jnc. na potlsta.rr ic ltosiall.rr\ ch inlirrntac.yi o
kitrtdr datltch nicpclnospt all ny ch. tloloz4 uszclkich stuluri. alrr zapcunic Iia1t6 rltttlrrr

dogotlne lanrrrki uczcstr.rict\\a \\' postqpos an itr krialillkacl.inl nr.

Szczcgtilorc zasirtlr trczcstltictla kanth dakiu, nicpclrrospr.tn rrr ch n |()stql)()\\ilniu
k"rllilikacvinl ul nil strldia r'l l,niwcrsrtccic rv IliullnrstoLrr oLr.c a I)zickun



-1.

-)

l.

wvdzialu. rv momcncie z.l<t2enia dokumentorv przez kand; clata. lccz nie po2niej niz na

l4 dni przetl clat4 rozpoczqcia cgzarninu rvstgpnego.

\\6

Bez egza'rinu $strpnego bgd4 przyj'ro*ani 
'a 

studia klndl tlaci. posiarl.l4cy rnaturl

'riqdzy 
narodorre. jcsli *y brane przez 

'ich 
przedurioty maturalne sa zgodne z protilern

studiow.

Posiadacze matur zagra'icz:ry ch. nraj4cl' oblwarelst'"vo polskic. sq pr;ry.irno*ani na

studia rvcdlug zasad obo\,i4zui4c1ch kandydat6rv posiadai4cl.ch matury polskie.

osoby- ktore uzy skaly s*iadectlvo ukoirczcnia szkorl sreclnicj za granic4. bqd4

dopuszczane do postqpowania kwalifikac!nego. jeZeli pr.zeclloZ4 nostryi-ikacjq

swiadectrva clojrzabsci h-rb jezeli jwiadect'uro to zawiera str.r, icrdzc'nie. iz dana osoba

lna prawo ubicgania siq o studia wvzsze r\ kraju wy-,starvienia teg. (rviadcctrva albo te2

do srviadect,uva .jest dol4czone zaiwradczenie. ',vystawionc przez polski konsulat. szkolE

lub u4adze szkolne rvlasciwego kraju, potrvierdzai4ce uprawnie'ie do ubiegania sig o

studia uyzsze ,'v kraju w-l stawienia swiadectr,va. Swiadectwo takie moZe zostai
potwierdzone przez odpor.viednie Kuratorium oswiaty r.vl.scirve dla mieisca

zamieszkania kandydata w Polsce.

$7
Od kandydatriw na I rok studiriw w)magane sQ nasttpu.iQce rlokumenty:
tbrmularz rl-vpelniony',vediug okreSlonego wzoru,

irviadectrvo dojrzalosci w oryginale, odpis s*,iadectwa *yda'y przez szkolg lub na

czas cgzantin6rv odpis pot* ierdzony notarialnie. W przypadku odprs6w

potlvierdzon) ch notarialnie istnieie obowiilzek dtrslarczenia orl.ginalu w tcrminie 7 clni.

(rd dat\ ()ulos,/ctric listr pr4jqc.

d.wtid uiszczenia oplaty *noszo'cj przez kandl data ubicgaiqccgo siq o przv.iqcic na

stud ia.

orzcczcttic lckarskie. sts icrtlzajqcc brak przcci'w rvskazari tlo sturliorrania na obr.irrrci

spcc'jalnoSci,

.l {btogra li c Icgit',ntac nc.

rr r pis z dol odu osobistcgo.

0A giull ti\plontu ttk()liczcltia stttdi<ir., zawtrtlorrr ch. tlancqo lLrb ppkrcrr 6cup krcrurrku

slutlitirv. w przl prtlku kandl tlat(r* na uzupclninjilcc stutlia rnagisrcr skic.

l.

a)

b)

d)

c)

l)

g)



2. w1'sokosi oplaty pobierancj od kandy dat6w rbicgaiqc'ch si9 o pr;ljgcie r1a strora.

zostanic' uslaltrna przcz I{ektora. po okrcslcniu pr.zez_ ivlinistr.a IrdLrkac ji l-.rr.odou.e j i

spolru gi)rl.lL'i uranicr oplat i poclana tio r.riaclorno(ci n tcrrlilic ptilnicjszynr. \\,
ruzasadnionl ch przl patlkach Dzjekanorvi przyshrgujc prnso zuolnienia kandldata z

obo* i4zku uiszczcnia tci oplaty.

-'i. \\'przlpadkrt przcdloZct.tiit orzcczcnia lekarskicgo. stil iclrlzajrlcego p.rrzcc irr l skazalia

zdro\\otnc do podjqcia stuclitirv na wybranym kicrr.rnku, \\'KI{ uroze o4prilrrc

c{opuszczenia kandydata do postqpr*',.ania kr.ralitikacy.lncgo.

s8
I crminy sklaclania clokumcntow i rozpoczqcia rckrutacji rl Uni*ersr tccie usrala Rcktor na

* niosek Dziekanorv.

s\9

l. Nieslar.ricnic siq kandl data na egzamin lub jcgo czgsc. w ternri'ie poclanr rn do

*radomosci pr-rblicznej. climiuuje go z dalszcgo udziahr w postqpowanlu

krvalifikacy j'1m. Kandydat. kt6r.v z i.raznl ch przvczyt'r .ic nrtlgl sra'r ic sig u
w'znaczonym dniu na egzamin ustnv. moze, za tgodq l)rze$odnicz4ccgo lvlaSciwej

Komisji. przy st4pi6 do egzaminu rv innym dniu cgzamin6w ustny.ch.

2.. Z prz.ebiegu postgpowania krvalifikacyjnego. ka2dego kandydata. sporz4dza sig

protok<il, kttircgo drr.rk stanowi integraln4 czgs6 formularza clla kandy data na studia. \\'
probkole lvpisuje sig punkty,'occny i. ur:-skane z kaZdcgo erapu cgzaminu. rozmo\\y

kualifikaclinej. konkursu !n iadectrv oraz punkly ,/oceny';' prz.r'znane kandydat.r.li za

udzial w olimpiadzie. Jesli laureat lub finalisra prz-1igry jest bez egzaminu rsr9pncgL.
jcst to jednoznacz.nc z r.vvstawie'iem oceny bardzo dobrej Iub uzyskaricnr

maksymalnc'j Iiczby punktoiv. Protokol por',inien h) c podpisanv przcz

Przcw odniczilccso i rvszrstkiclt czlonkcirv Komisji. \\'szl stkic skrcilcpia i zrrriapl

tlokot.ty r"ane r prokrkole. powinnv bvc ur"rodn'utle i 1.rotu ier.clzrrue podpiscnr

Przc'urodniczqccgo Konris j i.

'1 2 przcbicgtt llostqporrania k*alilikacy.jncgo. dotvczqcclo lab6ru rra lkrcslour

kicrunck sttttlitirv. \\'rdzialo*lt Konrisja I{cknrtac}.jna sporz4rlzu pnrtoktil zauieraiircv

lists \\sz)stkich kandl dattirv ''v kolc..inosci 
'z; 

skar*,ch *r niliriw .raz potljqtq decl zig

przy.jqciu b4cl2 rric przl.jqciu na stutlia podpisunq przcz czltlnktil i pr.zcu odu iczllccgtr

\\.KR.

ListQ os(ib przrjgtlch. ze.otlnic z tlccrzjq przcu odn ic z4ccg9. \\rtlzial.,rru Ktrlrrrsru

llckrutacl.jnn poduje do *iatloutoici kantltdlrtom popr.zcz.jc.j rrr rrrcszcnic



4.

3.

I

"ltl0
W przypadku nic u'yczerpania linritu miejsc, na skutck r-c2."-gnacji kan<Jy.dattiu.. \\'KR

uy pel,ia autoluatyczric mie'lsca o osoby zajmLr;qce kolejnc pozl.c jc rv protokole

doboru kandyda16rv,

.lesli os(rb z jer.lnako'"ri1 liczb4 punkt6w z postgporr,ania k*alilikacl.incgo.lcst rviqce'j.

niZ zuolni,'1ch micjsc. rv6uczas wKR przl.jrnuje dodatko*e kryterium - srcilni4

ar) tmet,vczn4 z ocen koricouvch oraz ocen z egaminu dojrzabsci z przedmiotow

branvch pod u\agQ \v kualilikacji na dany kierunek str-rdi6w.

Na kicrunkach. kt6re w zasadach krvalifikacl.-j ny ch nie ulzglqdniall, ocen ze

iwiadcctw.a dojrzalosci - Sredni4 arytmetycznE oblicza sig z przcdmiot6*

wchodz4cych r,v zakres egzaminu t\stqpnego (w1.ik korico*ej kualifikacji oraz ocen)

z e gzaminu doj rzaloSci).

Kandvclat. kttlry zdal cgzamin wstQpny i nie zostal przyigty-- z porvodu braku miejsc na I

rok studi6rv dziennych. moZe ubiegai siq o dopuszczenie do studrow. u. charakterze

wolnego sluchacza. Dccyzjg \\ rej sprar\ie podejmuje Dziekan Wyclzialu.

Kandydatom. kt6rzv* nie zostali prryJgci z por.vodu braku miejsc na pierrvs:ry rok

studi6w. przysluguje prawo odwotania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rv

tcrminie l'{ dni od daty otrzy rnania decyzji o odmowie przl iqcia na dany kierunek

studi6w. Kandv-dat moze r6rvnicz byi przrigtl na inny kierunek str-rdi<iu, na ktriry nie

zostai wn czerpany limit rniejsc pod warunkiem jednolitosci zakresu egzamrnu

1

!l stQpnego.

6. ostatcczn4 dccl'z-jg o przl'iqcir-r na studia pode.jmu je Rcktor na * niosek ticzelnianc.j

Konr isj i Rcklu tacy.j nej.

7 Dccyzja o zwiqkszeniu limitu prz;iqi oraz przcpro.* adzcniu doclatkorvc.l rckrutac.,-

podc' jrnu.ic l{cklor. na rvrriosck wy dzialo*cj Komisji llckrutacl.inc' j. okrcsl.lqc

.jcclnoczcSnic tcrntin przcpro\\ adzcnia postgporrania kr,"aliljkacl irrcgo

5
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II. CzgSd szczeg6lorva

Zasady naboru kandydat6w na I rok studi6w rv roku
akademickim 200112005 w Uniwersytecie rv Biall mstoku

\\ \'DZt.\t_ BtoLoGICZNO-CHElltCZNt'

Btot.oGt.,\
stud ia dzienne magistelskie
linr it nricisc E0

Podstar.r4 przl.jqcia na studiajcst konkurs S*iadectw dojrzaloiei.

o przl-iqciLr na I rok studi6rv ciecl.d'je poz.u-cj a na liscie. sporzlltlzonej na podsrarvie

sttntv naj*lZszrch tlcen ze (rviadcctwa dojrzakrSci. z nastgpLrj4cych przedmiotow

(po leclnej ocenie z ka2dego przedmiotu): biotogia. chentia. fiz.vka. qcoqralla.

matcmatyka. iQZl k ohcy ( .ieden sposrod nastqpui4cych: angielski. nicn.riecki. llancuski.

rostjski). \L przypadku kandl dat6',r', kt<irzy uzy skali tq sanrq sumt ocen, o kolejno6ci

na li6cic dccyduje wlzsza ocena kolejno z biologii, chcnrii. ti;aki. gcografii.

matematyki i jqzy ka obcego.

\l prz-y-'padku braku na Srriadectlric dojrzaloSci occul z ktorcgokohiick z ,urrmaganrch

przcdmiotou do sumy' rvlicza siq Sredniq z pozostalr ch trcen r.tchoclzqcycli do sumr

Wspomnian4 (redni4 ocen zaoklqgla siq do cahsci zgoclnie z zasadq:

2,00- 2,50 -2
-r 5t - t 5n _ 1

3.,s1 -.1.50 -.1

l.5l - 5,,s0 - 5

,5.51- (r.00 -6

CHE]\II,\
studia dzienne magisterskie
linr it nricjsc - i0

I)oclstauq przl jgcia na studia.jcst krtnkurs Suiadcctrr tlrtirzaloSci

O przl.igciLr tll I rok stLrtlitirv JccrdLtjc pozrcja rra liscic spolzlltlzetrej. 111 p{)ds1.r\\lc

sr.lnr) nili\\\2s21 ch occn zc irviadcct$a tloj|zalosci. z nirstqpLrj4creh plzcdnriotti$

t po.jcthre'j occrric z kazdcco przcdmiotu): chcnria. Iizl ka. nrltcnrlt\ ka. brtrl69iu. jgzr k

p.lski. .jqzrk obcr {jctlcn sp.(r'otl nastqpuj4clch: angiclski. rrienrrceki. llu'cLrski.

I



rosyjski) w prirypadku kanclydat6w, kt6rzy uzy skali tQ sam4 s.nrQ ocen, o kolejnoscr

na liscie decyduje wyzsza ocena kolejno z chemii. fi4ki. mate'ratyki, biologii.
jqry"ka polskiego, jEzl ka obcego.

-l w prnpadku braku na iniadectrvie dojrzalosci oceny z ktirregokolrvick z \\\'magan) ch

przednriot6rv do sunry wlicza sig sredniq z pozostal.vch ocen nchodzqcl ch do sumy.

Wspomnianq iredni4 ocon zaokrqgla sig do caloSci zgodnie z zasad4:

2.00 _ 2.50 _2

2,5 1- 3.50 - 3

3,51.4,50 -4

-6

OCHRONA SRODOWISKA

specjalnoSd: chemia Srodowiska
ny2sze studia zawodowe - dzienne
limit miejsc - 30

l. Podstawq przyjpcia na studiajest konkurs Swiadectw dojrzalo5ci.

2. O pr4,jgciu na I rok studi6w decyduje pozrycja na liScie sporzldzonej, na podstawie

sumy najlry'2szych ocen ze Swiadectwa dojrzaloSci, z nastgpuj4cych przedmiot6w

( po jednej ocenie z ka2dego przedmiotu): chemia, biologia, tizyka. geografia,

matematyka, iQZyk obcy (eden sposr6d nastEpui4cych: angielski. niemiecki, francuski.

rosyjski). W przy padku kandydat6w, kt6rzy uzl skali tQ sam4 sumq ocen, o kolejnoSci

na liScie decyduje wy Zsza ocena kolejno z chemii, biologii, firyki, geografii,

matematyki.

-i.w przlpadk'braku na srviadectrvie dojrzalosci oceny z kt6regukoluiek z wymaganlch
przedrniotorv do sumy lvlicza siq sredni4 z pozostalych ocen rvchorlzilcr clr d. sunry.

Wspomnian4 Srcdni4 ocen zaokrqgla siq do caloSci zgodnie z zasadq:

2,00-.2.50 -2

2,5 l_ 3.50 _ 3

-t.51 .1.50 _ .l

_+.5 I .s.50 -5

5.5 l- 6.0() - 6

l,5l 5,50

5,5r- 6,00



('HE,NllA - magistcrskie studia uzupelniajlcc - dzicnne
linr it micjsc - l5

L Stutlia uztrpclniitiqcc przcznaczonc sq dla atrsohrcntci* l-lctnich studiti* liccnc..jackicI

kieruurku ochrona irodosiska ze spccjalnoSciq chentia irodo* iska.

\\'arunkien.r przijqcia na studia jcst posiadanie dl plornu liccnc.jata z ()cenq co najnrnic'l

ilobrrl oraz Srednicj ary trnetl cznej ocen ze studiorr'. nie mni,-'jszc'j niZ 3.5. Do Srcdniej

iin tmet\ cznrj rrliczane s4 occnv z cgzaminorv i zaliczerl z przedntiotou nic

konczqcl ch siq egzaminem. z urvzglgdnienicm occn nicdostatecznl ch Lrn skanr ch r,,

ciqgu calego okresu studi6rv licencjackich.

WI'DZIAL EKONONIICZNY

EKONONIIA
studia dzienne magisterskie
Irmit miejsc - 60

Postgporvanie rekrutacl ine obejmuje pisemny test z matematyki i element6w ,,riedzy. o

(w iccie *sp6lczesnym.

\laks.v''malna liczba punkt6w rnoZli'"q-ch do uzr, skania z tcstu - 20.

l:gzanrin uzrraje sig za, zlanv .icZcli kandy,dat uryska z testu mininrunr - I I pkt.

\\' prr_u"padku ur4 skania identycznej liczby punkt6w ze sprawdzianu. o kolejnoSci pr4jgc

kandydatow dccl du.lc srcdnia ocen na swiadcctwie dojrzalosci iz egzarninu dolrzaloSci.

studia zaoczne magisterskie
lirrit miojsc - 150

I'rz1 jgcie na podstauie tlolcnia rrvmaganrch dokunrentirrv

Kotlkurs ir.r iaclectu do.irzakljci - srcdnia ocen z cgzalninu doyrzalo(ci oraz z oslatcczp\cn

()ccn I nastqptliqc,rch przedntitltt)'vr rlvstgpujilclch na i."r'iadcct\ ic clojrzul0sei .jqzr k rrbci.

r'natcmat\ ka..jcz1 k ptllski. lristolia. gcografia. rr.icdza o spoleczcnstu rc.



magisterskie studia uzupelni ajqce zaoczne
lintit miejsc - 90

Przyjgcie na podstawie zlolenia *"v'maganych dokument6r.v. Krl.rerium krvatitikacji

\tanowi srcdnia drvoch ocen: oceny na dyplomie licencjata. srcdnicj ocen zc stucliiNv

I iccncjackrch (studia ekonorniczne).

ZARZADZANIE I MARKETING
studia dzienne Iicencjackie
Iimit miejsc - 60

Postgpou'anie rekrutacyjne obejmuje pisemnl test z matematyki i elementorv wiedzy o

Swiecie wspolczesnym.

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do u4-skania z testu - 20.

Egzamin uznaje sig za zdany je2eli kandydat u:ryska z testu minimum - l1 pkt.

w przypadku uzv-skania identycznej liczby punkt6w ze sprawclzianu. o kolejnodci prryiqc

kandydat6w. decyduje srednia ocen na swiadectwie dojrzalosci i z egzaminu dojrzalosci.

studia zaoczne licencjackie
limit miejsc - 60

Pr4,jgcie na podstarvie zlotenia wymaganych dokument6w.

Konkurs swiadectw dojrzalodci - irednia ocen z egzaminu <loj rzalosc i oraz z ostatecznych

ocen z nastgpui4cych przedmiot6rv wystgpuiqcych na sw-iadecrwie dojrzalodci: jpzyk obcy.

matematyka, jQZ, k polski, historia. geografia, wiedza o spoleczefist.r.vie.

WYDZI.,\L FILOLOGICZNY

FILOLOGIA POLSKA
studia dzienne magisterskie
linrit rnicisc - 90

ligzamin wstQpn) obcjrnule:

1. Iigzanin piscnny z jqzl ka polskicgo -

cztery z\\iqzanc z litcraturq darvn4

rozprawa - pigi tcntatrir.r tlo rwboru. * tynt

i lsp6lczesn4 tuaz ;'riiltl intcrpr.ctac.ja

konkrctncgo ut\\'oru.

/ a cgz.antin pisernny kandy-dat olrnmujc oceng r,v skali 1J-5) p'zclicza'4 na pu.kty.:

l0



- 10 pkt.
- 8 pkt.
- 7 pkt.
- 6 pkt.
- 5 pkt.
- {) pkt.

2. Egzamrn ustny:

- historia literaturl polskie'1. literanrra rvsp(rlczcsna

- natrka o jqzy ku

7,a cgzamin ustny kand) dat otrz.y muje oceng przeliczan4

lniezaleZnie dla obu przedmiot6w):

5,0
.{.5

4,0
15
3,0
2.t)

- (()-9 pkr.)

- (0-9 pkr.)

na punkty w skali 12-5)

4,5

-+,0

'l 5

3,0

2,0

- 9 pkt.

- 7 pkt.

- 6 pkt.

- 5 pkt.

- 4 pkt.

- 0 pkt.

N1aks_n-malna liczba punkt6w moZlir.lych do uzyskania z obu czgsci egzaminu - 28.

studia zaoczne magisterskie
bez liminr

Kwalifikacja na podstavr ie zlo?rnia wymaganych dokument6w oraz konkurs Sr.viadectrv

dojrzaloSci - Sredrria ze r.r'szystkich ocen rvystgpuj4cl ch na Sw.iadcctwie dolrzaloSci.

magistcrskic zaoczne studia uzupelniajqce
bcz linritu

Krvalifikacja na podstarvie z-lolcnia rvl ntaganl ch dokuntcntolr.

I)o postqpowania ku alifikaclj ncgo bqdq dopuszczeni kandvtlaci z dr plorncnr liccnciata.

tcgo samcgo lub pokrcrvncgo kiorunku studiorv.

lt



FILOLOGIA
studia dzienne magisterskie
specjalnoSd: filologia rosljska
limit miejsc - 30

l. Ro;zrnowa krvalitikacvjna ze znajomosci jqz.v-ka rosyjskiego oraz konkurs sr.viadectw

dojrzaloSci.

2. Za odpouied2 podczas rozmo\ly kwalifikacyjnej kandydat otrzy-muje oceng w skali 2 - 5

prz.eliczan4 na punkty :

5.0 - l2 pkt.

4,5 9 pkt.

4,0 - 7 pkt.

3,5 - 5 pkt.

3,0 - 4 pkt.

2.0 - 0 pkt.

Punktacja iza oceny na Swiadectwie dojrzaloSci obejmuje nastgpu.j4ce przedmioty:

jEzl k polski

j gzry k rosyjski (bialoruski)

.j9zy k angielski, niemiecki, lrancuski. lacina (punktowany jest

jeden z wymicnionych)

W skali 6-stopniowej:

6,0 2 pkt.

5.0 - I pkt.

4-stopniowej:

5,0 - 2 pkt.

4.0 I pkt.

Priry drvoch ocenach ua Swiadechvie dojrzaloSci - roczna i z cgzaminu dojrzakrsci -.bierze sig

pod urvagg oceng u ) Zsz4.

i\linimalna liczba pLrnktixv. przry kt6rcj egzanrin rv fbrmie rozrllo\\\, krvalifikacl..jne,j uznajc siq

ta zdany, wvnosi .1.
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specjNlno5d: filologia rosyjska z jgzykiem angielskim
limit rnicj sc 30

L Rozmoua kr'valitikacl-j na ze znajomoscijgzl ka ros1.-'jskiego i angiclskiego oruz konkurs

sw iadectw doj rzaloSci.

2. Za odporvied2.z rozntowl krvalifikacljncj. kandy clat orr4ntujc z kazde.go przedmiotu

oddzielnie oceng rr skali 2 5 przeliczanq na punkty:

5.0 -12 pkt.

4,5 9 pkt.

.1.0 7 pkt.

3,5 - 5 pkt.

3,0 4 pkt.

2.0 - 0 pkt.

Punktacja za oceny'na Suiadectwie dojrzaloSci obejmuje nastgpuj4cc przedmiotl:

- jEzyk polski

- jqzyk rosyjski lbialoruski.y

- jgzyk angielski

W skali (r-stopniou cj:

6,0 - 2 pkt.

5,0 - I pkt.

4-stopniowej:

5,0 - 2 pkt.

4,0 - I pkt.

Przy dw6ch ocenach na irviadectrvie dojrzalosci - rocznai z egzaminu dojrzalosci - bierze sig

pod uwagg oceng \w 2s24.

Nlinimalna liczba punktow, priry kt6rcj cgzamin rv lormie roznorvy k*alifikacy.jne j

zazd,any, uy'rrosi.lpkt. z jq4ka rosljskiego i4 pkt. z jgzyka angielskicgo.

specjalnoSd: bialorutenistyka
limit nriejsc ,20

l. Rozmorva krvalifikacyjna ze znajornosci .jq:ry ka biakrruskrcgo (rosl.jskiego lub granratl lu

.jqzyka polskiego) oraz konkurs Srviadectrv dojrzabsci.

2. Za odpo"iicd2 podczas rozrrrorvl, kwalifikacl.jncj, kandldat otrzl muje ocr:nq w skali J 5

przcliczan4 na punktr' :

5.() l2 pkt.

,1.5 9 pkt.

-1.0 7 pkt.

-3.5 5 pkt.

uznaJc sle
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3,0 4 pkt.

2.0 - 0 pkt.

-3. Punktacja za oceny na Srviadcctrvie dojrzaloSci obej niuje nastqprgrlcc przeclmioty:

jeden z ulmionionych.l

W skali 6-stopniou ej:

6,0 2 pkt.

5,0 - I pkt.

- jEryk polski

- jgz-vk rosyjski (bialoruski)

- jgzryk angielski, niemiecki. liancuski. llcina (punktorvan; .jest

4-stopniou ej:

5,0 - 2 pkt.

4,0 - I pkt.

Przy dw6ch ocenach na Swiadectuie dojrzaloSci - rocmai z egzaminu dojrzalosci - bierze sig

pod ull'agE occnQ \.\y2szA

Minimalna liczba punkt6r,r', przy kt6rej egzaminw formie rozmowy kwalilikacyjne.;

uznaje siq za zclany .',4ynosl 4.

specjalnoSd: filologia rosyjska
studia zaoczne magisterskie
bez limitu

I . Rozmowa kwalifikacyjna ze znajomosci jgry ka rosyjskiego oraz konkurs s\\ iadcctw
dojrzaloSci.

2. Za odpowied2 podczas roznowy kwalitikacyjnej kandydat otrz) nruje ocenQ w skali 2 -
5 przeliczan4 na punkty:

5.0 - l2 pkt.

4,5 - 9 pkt.

4,0 - 7 pkt.

3,5 - 5 pkt.

3,0 4 pkt.

2.0 0 pkt.

-i. l'u'rktac.ia za occny rra swiade-ctrvie dojrzalosci obcimule nastqpui4cc przcdnri.ry:

.igzyk polski

.i9;1 k rosljsk i (bialoruski)

.iqz1'k angiclski, nicrrriccki. liancuski. Iacina (pun ktow anr, .jcst

jcdcn z rvynricnionych)

'{-stopnrowej:
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6,0 2 pkt.

5,0 I pkt.

Przy dwtich occuach na ir'viadectqie dojrzalo5ci - r'oczna i z cgzaminu dojrzaloici ..bierzc siq

poo tlv,.agQ oceIlQ \\') zszQ

.1. llinimalna liczba punkt6rv, przy kt6rej egzamin w fbmrie rozuto\\,v krralihkacyjncj uznljc

sig za zdan1. rvr nosi -1.

specjalnoSd: anglisg ka
x12sze studia zau odou e -dzienne
limit miejsc - 60

l. Egzamin pisemny z jpzyka angielskicgo

2. Egzamin ustn,'.' z jgzyka angielskicgo z clementami wiedzy o krajach angielskicgo

obszaru jqzl kouego.

3. Egzamin u'uvaZa sig za zdany. jeSli kandydat uzyska minimum ocenQ dostatecrm4 z

kazdej jego czgSci ( rv skali 2-5).

rrl isze studia zaluodowe - wieczorowe
limit miejsc - 45

F.gzamin piscmny z jgzyka angielskiego

Egzamin ustny z jgz,vka angielskiego z clementami wiedzy o krajach angielskiego

obszaru jgrykolvego.

3. Egzamin uwa2a siq zz z.dany. je!;li kandydat uryska minimum ocenQ dostateczr4 z

kazdei jego czqSci ( rv skali 2--5).

magisterskic studia uzupelniajqce - rvieczorowe
Irnrit nricjsc - 75

ltoznrorva kwalifikacyjna rv jq4'kr.r angielskinr rv zakresie wicdzy. filologicznc.y i

kompetcncji .jqz1 korwch obe'jmujryy ch prograrn studitirv liccnc jackich.

\lininralna liczba punktor', przy ktorych cgzanrin rv fonrric r.o/nlo\\ \. krralifikacy jnc.j

uznirje siq ta ldint\ , *1 nosi 3 1 u skali 2-5).

[)o postgpo\\ania k'lalilikacy jncgo hqdq dupuszczcni kancilrlaci z rlyplorpclr liccnc,jlta

tcgo sanrcgo lub poklovncgo kielunku.

5,0 2 pkt.

4,0 I pkt.

L

)
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specjalnoSd: romanistyka
wyisze studia zawodorve - dzienne
limit miejsc -30
Rozmorva krvalifikacl jna rv jg:ry ku tiancuskim, q, zakresie rviecl; , osolnci ua temat

"vsp6lczesnej 
Francji.

lvlinimalna liczba pr.urkt6w, przy kt6rych cgzamin w fonnie rozmowy k',r'ali fikacyjnej

uznaje sig za z.dany. lq nosi 3 ( rv skali 2- 5).

INFOR,\IACJA NAUKOWA i BIBLIOTEKOZNAWSTWO
n12sze studia zawodowe - dzienne
limit miejsc - 20

l . Rozmorva krvalifikacyjna z zakresu zainteresow-ari crytelniczy ch kandl data. oceniana

wedlug nastgpujqcych zasad (punktacja ocen):

5,0 - l2 pkt.

4,5 - l0 pkt.

4,0 - 8 pkt.

3,5 - 6 pkt.

3,0 - 4 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Minimalna liczba punkt6w. przy kt6rych cgzamin w tbrmie rozmorvy kwalifikacyjnej

umaje siE zazdany, wynosi 4,

Punktacja za swiadectwo dojrzalosci obejmuje nastEpui4ce przedmioty: jgzyk polski, igzyk
obcy norvoi-tny, historia, informacja lub matematyka

W skali 6-stopniowej:

(r,0 - 2 pkt.

5,0 - I pkt.

4-stopniowej:

5,0 - 2 pkt.

4,0 - I pkt.

Nlaksymalna liczba punkt6w uzy-skanych za oceny na swiadcctuie dojrzaloscr. wl nosi [3.

Przy dr.v6ch ocenach na Srviadectrvie dojrzalo$ci - roczna i z cgzanrinu tlojrzaklSci bicrzc srg

pod urlag€ occng u.r Zszq.
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lr.J"isze studia zawodorve - z.aocr.ne

bez linritu

Podsta*a pr4'j9ci.r na stlrclia jest konkurs Swiadecnl clojrzalo(ci.

o koleinoSci przl.jqt dccl duje slcdnia ocen na sq iaclcctl ie tlojrzrlosci z przedrniottiu :

jgzy k polski. jqzl k obcy no\ozy.tny, historia. informacja lub matcrnatl ka

Za oceny na Sriadcctwic dojrzaloSci kandydat uzyskr.rje pr-rnkty. za Srcdniil occn z.l
przedmiot6rv rlg nastgpuj 4cego przelicznika:

W skali 6-cio stopniow cj:

4,33 - 5pkt.

-1,00 - .lpkt.

3,66 - 3 pkt.

3,33 - 2 pkt,

3,00 - I pkt.

6.00 - lr) pkr.

5,66 - 9 pkt

5,33 - 8 pkt

5,00 - Tpkt

4,66 - 6 pkt

W skali 4- stopniowcj:

5.00 -10 pkt.

4,66 - 8 pkt.

4.33 - 6 pkt.

i1.00 - 4 pkt.

3.66 3 pkt.

3.33 - 2pkt.

3,00 - I pkt.

}V\-DZIAI, HISTORYCZNO - SOCJOLOGICZNY

HISTORIA
studia dzienne magisterskie
linrit miejsc - 80

Rozmorva k* ali fikacl.jna z nastgpulilcych przcdntiot6rv:

historir ( 3 p1 tania). uictlza o spolcczcrisliric ( I p\ tanic)

Kirrrtll Jat lll()/,/c ()tr',/\ rrrai r)laksirtttrrn:

a) za lozmo\\Q krvalili kac1.jna. -50 pkt.

[.r) za occn] zc jiviltlcct*a dojrzalo(ci -10 pkt.

\laksl malnl liczba punktrirv mtr2lirl-r'clr .lo Lrzlskania .r rrr niku postQpo\\ol1ll

ku r lili kacvj ncgo, * ynosi (r0.
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l. Za rozmowq kwalifikacyjn4 ka.dydat otrzymuje ocenQ w skali 2 - 5, kt6r4 przelicza sip

na punkty:

5,0 - 50 pkt.

4.5 - 40 pkt.

4,0 - 30 pkt.

3,5 - 20 pkt.

3,0 - 10 pkt.

2,0 - 0 pkt.

Minimalna liczba punkt6w, przy kt6rych egzamin w lormie rozmowy kwalifikacyjne.l

uznaje siq zazdwry. wynosi 10.

2. Za oceny na swiadectwie dojrzalosci kandydat uzy-skuje punkty. za sredniq ocen z 4
przedmiotorv: historia. geografia, wiedza o spoleczeristwie, igzyk obcy nowozytny,

rvg. nastEpuj4cego przelicznika:

W skali 6-cio stopniowej:

6.00 - l0 pkt.

5,75 - 9 pkr

5.50 - 8 pkr.

5,25 - 7 pkt

5.00 - 6 pkr.

W skali 4 -stopniowej:

5,0 - l0 pkt.

4,75 - 8 pkt.

4,5 6 pkt.

Warunkiem prryjgcia na studia.icst u:ryskanie przez kandy data n.rinimurn 2l pkt.

Kandl daci na studia dzienne tristoryczne. ktorzy z.darJz4 egzamin a nic zostan4 pr zyjpci z.

porvodu braku miejsc. b9d4 mogli siq ubicgac o przl,.iqcie na srudia socjologiczne, az do

rvyczerpania linritu nriejsc.

\l prirypadku os6b. kt6re zda[.vby egza'ri. na studia sociologicznc. a nic z.stalv przl.iqtc

z ponodu braku nriejsc, nrtlg4 ubicgac siq o przl.iqcie na kic.rnck historia, a2 tio
rvyczcrpan ia limitu nriejsc,

4,75 - 5 pkt.

4,50 - 4 pkt.

4,25 - 3 pkt.

4,00 - 2 pkt.

3,75 - I pkt.

4,25 - 4 pkt.

4,0 - 2 pkt.

3,75 - | pkt.

l8



stu dia lvieczorowe magisterskie
lirnit micjsc - .l{)

PodstapU Orroi*cia na studia jcst konkurs Su,iadectw tlojrzaloSci.

o kolejnosci przyigi decyduje ircclnia ocen na slviadecnvie dojrzalrscr z przedmiotou. :

historia. geogralia. 'uviedza o spoleczeistrvie. jqzy.k obcv no\\oZvtnv.

studia zaoczne magisterskie
linrit miejsc - 80

Podstaw4 priry.iqcia na studia jest konkurs Srviadectu dojrzalodci.

o kolejnosci przy.jgi decl'eluje Srednia ocen na srr,iadectwic dojrzalo(ci z przcdmiotriu :

historia. geografia. wiedza o spoteczerlstwie, .jgzy k obcy no!,voz! tn) .

SOCJOLOGIA
studia dzienne magisterskie
[mrt miejsc - 80

Fi gizami n ustny o bej muj e nastgpuj 4ce zagadnienia :

L Historia powszechna i Polski XX w.

2. Wiedz-a o spoleczeristwie.

3. \l'iedza na temat podstawowych problem6w. Polski i wsp6lczcsncgo (r,"iata.

Kandydat llt()Zc otr,/) mai maksimunr:

- za occny z egzarninu wstQpnego - 50 pkt.

- za occn) na irviadect,uvie dojrzaloSci - l0 pkt.

i\Iaksl'ral'a liczba punktirw nlozliw-vch do uz1'skania rv .,r.1 rriku ;.r.stqpo*ania
krvalifi kacyj nego - (r0.

la odporrictll na egzatnittic ustn\ nr kand\ dilt otrz\ nruie occnq s skirli l-5. kttira plzcliczir

siq na punktr rr nlstgpuiilcl spostib:

5.()0 . 50 pkt.

-1.50 J0 pkt.

.1.00 l() pkt.
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3,50 20 pkt.

3,00 l0 pkt.

2,00 0 pkt.

Ilg:zamin uz-naj c sig za zdan; . jesli kandydat uzl ska minimum l0 pkt. z cgz;rminu ustnego.

Punktacja za Sredniil occn na srviadcctwie dojrzalosci z przeclmiot6u.: hisroria. wiedza o

spoleczefistwie i jgzyk obcy now.ozytny:

W skali 6-cio stopniou'ej:

6.00 - l0 pkr.

5.66 - 9 pkt.

5,33 - 8 pkt.

5.00 - 7 pkt.

4.66 - 5 pkt.

W skali 4- stopniowej:

5,00 -10 pkr.

4,66 - 8 pkt.

4,33 - 6 pkt

4,00 - .1 pkr

3,66 - 2 okr

osoby. ktrire ,daly egzamin na studia dzienne socjologiczne lub historyczne, a nie

zostaly pr4jpte z por.vodu braku miejsc, mog4 ubiegai sig o przyjqcie na stuclia dzienne na

wydziale Historyczno-socjologicznym rv trybie odwolawczym, w rniarq zrvalnianych

miejsc na lidcie przyigtych na socjologig lub historig. o kolejnosci pr;ry'iEi decyduje liczba

punkt6w uzl skanl ch na egzaminie wstQpn) m.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc 100

Nab6r na podstawie zlo2enia wymaganl'cl.r dokurrcnttlr.v. Konkur.s j,,,u iatlcct,,v dojrzalosci;

Srcdnia occn z trze.ch przednriot6u: historia, wiedza o spoleczefistu ic. .igz;- k obcy.

-1,33 - .l pkt.

4,00 - 3 pkt.

3,66 - I pkt.

20
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WYDZIAI, NIATEMATYCZNO - FIZYCZNY

FIZYI(4,
studia dzienne magisterskie
limit micjsc - 100
specjalnoSd: lizyka i techniki komputerowe
n-v2sze studia zarvodorve - dzienne
lirnit nriejsc -75

specjalnoSd: fiz-r'ka i techniki komputerowe
wyZsze studia zawodowe - zaoczne
limit micisc - 50

\a I rok studirSrv przllmo\\anl s4 na podstan ie

bcz rozmorvy kwalifikacyjnej, kandydaci, kt6rzy

r.rzyskali na Sr,viadectwie dojrzaloSci oceny co

punkt6w.

2. Pozostali kandl daci uczestnicz4 w rozmowie krvalifikac;-jnej occnianej lv skali od 0 do

60 punktow.

3. Rozmowa obc' jmuje ocenE:

a) poziomu wiedzy z lizyki i maternatyki rv zakresie szkoly Sredniej

b) zainteresowari kandydata,

c) motywacj i kandydata.

4. Za ocenq na Sraiadectwie dojrzalosci z Fr4ki i matemati, ki (niezalcznie dla ob"
przedmiotow). kandl dat uzyskuje nastqpuj4c4 ilosi punkto\ :

Occna z przedmiotu w skali 6-cio stopniowei:

6,0 - 25 pkt.

5,0 - 20 pkt.

.1.0 - 15 pkt.

W skali .l- stopnioir'cj:

't.lozema r.r r maganl ch dokumento',r.

z przednliot6w nratematyka i fizyka

najmniej dobre (4). uz,vskuj4c 60

5.0 - 25 pkt.

.1,0 - 15 pkr.

3,0 - 5 pkt.

2,0 - 0 pkt.

3,() - 5 pkr.

1.0 - 0 pkr.

.lezcli na (rriadccnrie doirzakrsci jcst *igcc'j niz.jcdna occrra z lizrki (nratcnranki). to

bicrzc sig pocl uuagg nailcpszll occnq \\) br.anq spoirrid rrszrstkielr ocen z llzrki
(ntItcmatyki).

Za occnv na iuiadcct\.ric dojrzaloSci kandl dat nroZe uzy skai rnaksl rrralnrc 50 pkt.

I



5. Postr2porva'ie krvalitikacyjne uwa2a siq za zakohczone pozytywnie. jc.dli kandydat na

studia stacjonarne (n.ragisterskie lub zawoclorve) uzl,skal l,4cznie (z.a oceny na

srviadectwie dojrzalosci iza rozmo*9 kwaliiikacl,jn{, co nalmniej -35 p'nktorv.

natomiast kandr dat na studia zaoczne uz1'skal lqcznie. co najmnicj 3() punktirrv.

uzupelniaj4ce z oczne studia magisterskie
limit miejsc -25

l. \\'arunkiem koniecznym jest posiadanie clyplomu ukofczenia wyZszy-ch studiorv

zawodowych z Frzyki.

2. Na podstawie zlo2enia r.r'y-maganych dokument6w bqdq przrjmorvane osoby. ktore na

Jy-.plomie ukoiczenia wyzsrych studi6w zarvodowych z fiiryki posiadai4 oceng trardzo

dobr4 lub majq Sredni4 occn ze studi6w zarvodouych nie nizsz4 rriZ 4.0.

3. Poz.ostali kandydaci uczestnicz4 w roirnowie kwalifikacyjnej. obcjmuj4cej oceng:

a) poziomu tviedz,y z zakresu fizyki i matematyki,

b) zainteresowali kandydara,

c) motywacji kandydata.

Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do ur.y,skania w wyniku roznowy
kwalifikacyjnej - 60. PostEpowanie kr,ralifikacyjne uwaZa siE za zakofrczone

pozytywnie, jedli kandydat ury-skal co najmniej 25 punkt6w za. ro?mow1

kwalifikacyjn4.

NTATENIATYKA
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 30

IIIATENIATYKA
w12sze studia zawodowe - dzienne
lirnit micjsc - 90
specjalno36: matematyka fi nansorva
specjalno6d: matemat) ka z metodami informafvcznvmi

Kandydaci. ubicga.j4cy si9 o prz-v.j9cie na kicrunck matenrat),ka. zclaj4 cgzan.rin z

matcmaty ki. Iigzamin ma charakrer piscnrny i sklada sig z drv(rch czqsci. otlby*aiqclch sig

* d*och kole'ln1ch dniach. w pieruszr m dniu. kandl tlaci otrz-.r nruiil rlo roz*.iqzania 5

zlllan (czas trilania cgzamimu: 2-10 nrinut). zas rv dnrgirn dniu l0 zada6 lczas tnrirnia
cgzanrinu: I 50nrinu( ).
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l:gzarnrn occnianv .jcst rv skali punktowej: od 0 do l0 punkti'^.i'. za ka2tlc zadanic w

picrrvszcj czqSci i orl 0 clo 5 pr.rnkt6u. za z.adanie w drugic' j czg(ci.

\laksl nralna ntozliuado Lrzlskania liczba punkt6rv.jest nirrna:

za I czqSc egzarninu 5 x l0 pkt. - _5() punkt(i\\

za I[ czgSi cgzantinu l0 x 5pkt. - ,50 pLurktorr

l4cznie: 100 pun kt(i\\

I:gzanrin zostajc uznar.rl zazdanl .jeSli kandr dat uzr ska co najnrnic j l5 punkto*.

\\'l dzialorva Konris.ja Rckrutacljna sporT.qtlta zbiorczq lislq rankingorv4 kandldattiw.

ktcirzl zdali cgzanrin wstQpn). o micjscu na lijcic decvduje liczba uzrskanych punktorv

nd egzamlnlc \\stqpnym. \\' przlpadku. gdy pc'"vni kanclldaci uzlskali tak4 sanr4 liczbq

punktow. o ich rnic'iscu na zbiorczej liicre rankingowej. declrlujc rr picnrszcj kolcjnolci.

ocena koricowa z nratematl ki na swiadcct\.vic dojlzalo(ci i w dmgic'j kolejnosci. oce na z

nratematyki uz1'skana na cgzaminie dojrzaloSci.

\\'oparciu o kolclnosi na zbiorczcj liScie rankingor.r'ej. preltrenc.je kandldatow i linritl
mit-'isc. wy dzialorva Komisja Rekrutacyjna sporzqdza listy rankingorve na poszczegtilne

rodzaje studii^.r, z uwzglqdnieniem spccjalnosci u' przypadku studi6w zar.rodo.,v1ch. o
prnjgciu na studia dccl duje ntalez,ienie siq na jednej z Iist rankingorrl ch.

prn porzqdkou ar.ry ch rodzajom studi6r.r' lub specj alnoSciorn.

Ka?.d.t z kandl dakirv jest zobor,uiqzany dolzpz;-i. przed cgzantincrn. do rv1 nragan; ch

dokument6w rckrulac.ljnych, dodatkowy fbrrlularz dckJaracyjn-v- opraco\\.any przcz

\\'KR.

uzupclniaj4ce stud ia magisterskie dzicnnc
lrnrit nr icjsc - 30

l. () przr.jgcic na uzupclniajilcc studia ntagistcrskic nrogrp Lrl.ricgac siq urlqcznic

rbsoiucnci *r zszr ch studi(i$ za\\()(lor.rr ch. posiaclai4cl tlr plortr lice nclarr z

nlatcnlat\ k t.

I Karrtlr tlatu oborr iqzujc cgzanrin piscntn\ \v firrnrjc tcstu. sklatlujtlcr siq z (r zadar'r.

spraritlzrjllel unrie'jgtnrr(c abstlakcl.jnego i rriltcluilt\ ezncl]o rrrr:lenia

)3



3. W przypadku. gdy liczba kandydat6w, kt6rzy otrzymali ocenE pozytyrvn4 na egztrminie,

jest wiqksz.a od limitu miejsc, o priryjqciu kandl data decyduje Srednia ocen z

przedmiot6w ntatematycznych uzyskanych podczas studi6w zawodorvych.

INFOR}IATYIC\
rvy2sze studia zalodowe - dzienne
limit mieisc - 60

Kandvdaci ubiegajqcl sig o pr4jgcie na kierunek informaty ka. zdaj4 egzamin

nratematyki Egzamin ma charakter pisemny i sklada sip z7 z-adah.

[igzamin ocenianl,jest w skali punltowej: od 0 do l0 punkt6w za kaZde zadanie.

l\{aksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wy niku egzaminu - 70.

Egzamin uznaje sig za zdany . jelli kandydat uz)-ska co najmniej 2j pkt.

rry2sze studia zawodowe - zaoczne
limit miejsc - 60

Przyjgcie na podstawie zlozenia uymaganych

dojrzaloSci.

dokument6w. Konkurs Su'iadectw

o przyiqciu decyduje liczba punkt6w uzyskanych na swiadectrvie dojrzalosci z
matematyki. informatyki, tlzyki, i9ryka obcego. w przypadku wyst9powania dwoch ocen

bierze siq pod urvagg ocenQ wyzsz4.

W skali 6-cio stopnioweJ:
6.00 - 6 pkt.

5,00 - 5 pkt.

4,00 - 4 pkt.

3.00 - 3 pkt.

2.00 - 2 pkt.

!V skali 4-stopniowcj:

5.00 - (r pkt.

4,00 - .l pkr.

-3,00 - 2 pkt.

\laksy malna liczba punktrirv nto2liuych do u;zl skania 2.1.
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W}'DZIAT, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

PEDAGOGIICT
studia dzienne magisterskie
limit miejsc . 220

Elementy rekrutacji:

l. Badanie predvspozycji kandydata (0-20pkt.)

2. Swiadectwo dojrzalo5ci: (0-40pkt.)
j. polski, (0- l6pkt. )

historia, (0-8pkt.)

j. obcy (najuy2sza ocena) (0-8pkr.)

biologia (z braku biologii - chemia,

z braku biologii i chemii - l'izyka,

u' przypadku braku wymienionych

przedmiot6w - geografia) (0 --Spkt.)

Przy skali stopni: 3 4 5 6
odpowiednio punkty 1 4 6 8

2 8 12 16 -jgzyk polski

Przy skali stopni: 3 4 5
odpowiednio punktv 

: t ir: -19zyt potst<i
Przy dw6ch ocenach na srviadectrvic dojrzalosci - roczna i z egzaminu dojrzalosci - z.alicza

sig oceng rvy2sz4.

3. Rozmowa kwalifikacyjna (O-l0pkt.)

\laksy malna Iiczba punkt6r.v ntoZlirq"ch do uzl.skania l ur niku postgpo\rania

ku alifikacyj nego - 100.

l)ostgporvanic krvalilikacl.ine uwaza sig ta zakohczone poryt) rvnic. .jeSli kandl-tJat u:ryska

nrininrum 50 pkt.

Krrndl daci na studiii dzicnne [rqd4 prz.l.jnrouani rvcdtug na juy zsze' j liczby pLrnkt6*

Lrzr skanvch ogrilcm. tlo ur czcrpania linritu nrir,-jsc.
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studia wieczorowe magisterskie
lrmit nriejsc 120

Przligcie 'a poclstawie zlozcnia uymaganych dokument(1,,v. Konkurs riwiadectw

dojrzaloSci.

Kandydaci na studia rvieczorowe przyjmowani bqdrl rvedlug najul zsze.i liczbl punktorv

uryskanych na Swiadectrvie dojrzaloSci, do rvyczerpania limitu micisc:

Ss iadectrvo dojrzaloSci:

j. polski,

h istoria,

j. obcy ( naj w-rr zs:za ocena)

biologia (z braku biologii - chemia,

z braku biologii i chemii fizyka,

w przypadku braku wymienionych

przedmiot6rv geografia),

Przy skali stopni: 3 4 5
odpowiednio punkty | 4 6

2812

Przy skali stopni: 3 4
odpowiednio punkty 1 4

28

(0-a0pkt.)

(0- I 6pkt. )

(0-8pkt.)

(0-8pkt.)

(0 -Spkt.)

6

8

l6 - jgr_v" k polski

5

8

l6 - j9z,vk polski

Prry dw6ch ocenach na rirviadectrvie dojrzalosci - roczna i z egzaminu dojrzalodoi -
zalicza siE ooenQ vvy2szq.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc- 120

I'r4jgcie na podstawie zlo2enia ul maganych dokument6rv. K.nkurs Srviaclectr.v

dojrzalodci.

Kandy daci 
'a 

stLrdia zaocz'e prz.y.imorvani bqd4 rvedlug na.i,,vy Zszcj liczbl. punkto*

ruzr skanr--ch na irviadcctu ic d<ljr.zalo5ci. do lyczerpania lintitu nriclsc.

S'uviadectwo do jrzaloSci:

j. polski,

historia,

I, obcy (n.rl lcpsza occna),

(0-.l0pkt. )

(()- l6pkt.)

(0-8pkt)

({l8pkt. )

llt



biologia (z braku brologii - chemra,

z braku biologii ichemii Frzyka,

w przypadku braku rvymienionych

przedmiot6rv geografia),

Przl skali stopni: 3

odpou icdnio punkty I
!

Przy skali stopni: 3 4
odporvicdnio punkty I .1

28

Occna

5.00

4)
16
8 12

(0 8pkt.)

()

8

l6-jq4kpolski

5

8

l6 -jqzlk polski

Przy drvoch ocenach na S'liadectrvie dojrzakrSci - rocztla i z egzamiuu dojrzabdci z,aljcz.a

sic ocene wV zsza.

studia magisterskie zaoczne dla Polakriw z Bialorusi

I . Praca pisemna sprawdzaj4ca znajomoS6 jqzry ka polskiego ( 0-40 pkt. )

2. Rozmowa kwalifikacyjna ( 0-30 pkt.)

Maksymalna liczba punkt6w mo2livl-vch do ury-skania w wyniku postgpowania

kwalifikacyjnego .70

Kandydat. kt6ry uzyskal z pracy piscm'ej zero punkt6w nie pocllega dalszel kwalifikacji,

ligzamin uznaje sig za zdany, jesli kandydat otr4 ma minimum 30 punkt6w z obu czesci

eqzamlnu.

studia magisterskie uzupelniaj 1ce zaoczne
bcz limitu

o prnjqcie na magisterskic studia uzupelniajqce mog4 ubiegai siq absoh.venci \\\zsi\cn
studi6w zawodow-vch. posiadajqcy tytul licencjata w zakresie pctlagogiki Iub kicrr-urktin

pokrcwnych.

lJcz cgzanrinu przr.jrno*une hgtlq osobv. kttlrc uzlskall poriczas *rzszych sturlir)rv

za$ttdorrch Sredniq occn tninitnuur -{.0. Pozostallch kundl'datri* obo*i4zujc loznlolva

kllalifikacyjna.

Occnl z r()zulo!\y krvaliliktcyj ne'j przcliczanc s4 na punkty:

punkty

l6
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4,50

4,00

3,50

3,00

2,00

WYDZIAL PRAWA

PR4.rVO
studia dzienne magisterskie
limit miejsc - 200

l. Bgzamin wstQpny obejmuje: egzamin pisemny - test z historii u,raz z zagadnieniamr

dotyczqcymi rvsp6lczesnych problem6w spolecmo-politycznych.

2. \,laksymalna liczba punkt6w mozli'vych do uzyskturia z egz.amintwynosi 50.

3. Egzamin uwaza siQ za zd,any, jezeli kandydat otrrymal co najmniej 20oz maksymalnel

liczby punkt6w.

4. O przyjgciu decyduje liczba uryskanych punkt6w. do wyczerpania limitu przyjqi.

studia zaoczne magisterskie
limit miejsc - 200
Przl jpcie na podstawie zlozenia wy maganyoh dokument6w do wyczerpania limitu prryjEi.

studia eksternistyczne
limit miejsc - 20

Przligcie na studia odbywa siE na pocz4tku kazdego semestru na podstarvie .rozenia
wynraganych dokument6w.

,ID}IINISTR{,CJA
magisterskie studia uzupelniaj4ce - dzienne
limit miejsc - 50

,\hsolrvcnci szk6l liccnc'lackich o kierunku: adninistracja - nabtlr na podsrarvie zloz.enia

Nvnraganych dokurncrrtow. o przyiqciu na I r.k studiorv dccvtiuje pozlcja na liscic
sporzqdzonej na podstar',ic occru' na dyplonrie. w przr padku kandl tlatirw. ktor.z-v uz_,vskali

tQ sama ocens na dvplomie o kolc.inosci na liscie dccydule srcdnia.cen ze stutlitir^,

liccnciackich.

12

8

,l

2

0
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magisterskie studia uzupelniaj4ce - zaoczne
Iimit micjsc 200

\bstllr'"enci szkol Iiccncjackich o kierunku: itdministracja rrabor na podstluic zftrzcnra

ur ntasanr ch dokumenlrjw O prz.rJQciu na I rok studir'rrr dccr tlulc pozl c ja nl liscrc

sporzqdzoncj na podsta\ie ocen) na dl plonrie. w pr:4 padkLr kandl tlat(Nr. ktorzl uzr skarr

tQ sama ocenq na d1'plomie o kolejnoSci na liscie dccy duje src.lnia ocen ze studi6*

Irccncjackich.

Dtlpuszcza sip mozliuoSc studio*ania absolucntorv innr,ch *1Zsz1 ch uczclni 6 kicrunkLr

pokrcwnym po przcprowadzeniu rozmowy kr.valifikacljncj.

Przewod n iczacv
Senatu U-niwers.v-tetu w Bia ly'm stoku

./..t.
Prof. d{ hhb. Marek Gpbczyiski
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