
Lchtvula nr 278
Se n ut u L' n iwc rsyletu w llia b: nts tu t ku

z nia 19 s4'cznin 2005 roku
tnicniujtpa L't'hwttlg nr 241 Senatu L'niwersjtetu w llintymstoktt z dniu 2 I kvictniu 2llll1
ntku w spravie iusutl, tryhu prZSjQt oruz Zakresu egz ntindre x'stQpn!'.:h n( I rok stu iri||.' w
L'niwcrsvlecie w llittltmstoku w roku ttkadenickim 2005/2006

Na nniosek Radl'Wvdzialu I'rarva Senat []niwers\tetu rv Bialvrnstoku *traza zgotiq
na zrrriang zapisu rv zasadach rekrutacji na kicrunek administracja rnagisterskic stLrdia

rrzupelniaj4ce dzienne i zaoezne

Dotychczasowe brzmienie:
Adrninistracja
magisterskie dzienne studia uzupelniaj4ce
lirnit miejsc - 50

Licencjaci kierunku admirristracja, absohvenci szkol wyzszych. ktore uz_vskal_"- akredvtae.ig
Panstwouej Komisji Akredgacyjnej na kierunku administracja, - nabor rra podstarvie
zlozenia wymaganych doktrment6rv O przyjgciu na I rok studiow decyduje pozycja na liseie
sporz4dzoncj na podstawie oceny na dyplomie W przvpadku kandydatt)w. ktorzy uzyskah tg

saln4 occng na dyplomie o kolejnoici na Iiscie decyduje (rednia ocen ze studiorv
licencjackich

;\dmrnistrac.ia
rragistelskie zaocznc stud ia uzupelniajqcc
lirnit nriejsc - 400

I ,\bsoh,'enci szkol licencjackich o kicrunku: adnrinistracia - nabol na podstawie zkrzcnia
r.ryrnaganvch dokumentow O przyjgciu na I rok studi6w decyduje pozycja rra liScie
sporz4dzonej na podstawie oceny na dipiomie W przypadku kandvdatorv, ktrirzy uzlskali tg

san'r4 occllg rra dvplonrie o kolcjncl3ci na liscie dec,vduje ircdnia ocen ze studidrv
licenc jack ic h

2 f)opuszcza sig nrozliwoic studio*ania absohlenttirv innvclt szktil licerrcJackich rl kicrrrrrkLr
pokrcwnynr po przcplo,"" atlzert iu rozrnowy k*alilikac"jnej



-

Norve brznt ien ie:

Adnrnistracja
rnagistcrsk ie dzicnne studra Lrzupelniajqce

linrrt nricjsc - 50
Licerrciaci kic;unku aclntinistrac.ia. absol*clrci szktil trtzszlclt. ktore rtzvskalv ttkrctlrtaclq

I)a1st\\o11cl Korrrisji .\kredltacr.jnej na krcrurrku atlnr i n ist r ae ja. liecnejaci kicrttttkLt slosLtnki

migdztrrnrodo,urc \\\;/srvoh szkol aclrnirtistracrjnlch - ttatrttl tla potlstir*ic zlttzcnirr

\\ymaganvch dokuntentir',v O przljpciu na Irok studiow decidtUe pozlcja na liscic

sporz4dzonej na podstawie occnv na dl,plornie W przvpadku kandvdatow. ktorzy uzr skali tq

sarn4 ocenQ na d.vplonrie o kolejnosci na liscie declduje srcdnia ocert ze studicjrv

licencjackir:h

Ad m in istracja
rnagistersk ie zaoczne studia uzupelniaj4ce
limit miejsc - 400

I Absohvenci szkol Iicenciackich o kierunku. administracja. licencjaci kicnrnku stosunki

nrigdzynarodowe rvy-Zsz.vch szk(rI adnrinistracljnych - nabor na podstawie zlolcnia
r,,ymaganych dokumentow O przyjgciu na I rok studi6w declduje pozvcja na Iiicie
sporz4dzonej na poclstawie ocenv na dvplonrie W przvpadktr kandvdattirv. kltlrz\ Lrzrskali tc

sarr4 oceng na di plorlic o kolejnoSci na liicie decvdujc ircdnia occn ze studiot\

licencjackich
2 Dopuszcza siq rrrozlirvoic studiorrania absolwentow innych szkol licenc'iackich o kicrunku

pokrcw'nym po przcpt or.vadzeniu rttzmorvy kwa I i fi kacvj nej

Pr1cwo nicitlcy
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