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i.,,,ie ni iq. I-t'htrulg nr 211 ,\auutrt L nitarsytctu w Biulynstoku :, niu ) l ktiL,rniu l00J
ntku r spruvie i.6tu1. tn'hu prlsjgt orui iukrcsu cl3itutinitt'tlstgpnych n l rt,k stuliiw ts'

f'niu'ars)'taL it: t lliulyntstrtku w n*u ukuleni&in 2005..2006

\J $ni()sck StudiLrrn Prlktvcznej \iruki Jgzr kilrr .()bcr ch Scnat I rrrrvcrsrtetrr *
IJialrrttstokrt \\\rara 1-qr)de rra wl4czcnic tilrrttullrrza dekllrlcji jczrkor'"rch dl:r tcsr-'roc/rrre lr

klln(l\d.lto\\ rtlt sfLrtii.t tlr.r zcstltrvtr wvntlrqanrclt drlktrnterurllr trrzr rrbieqanitr sic nlt strrJtlr

Scnat [. niwersvtctu \\ Bialvn]stoku nl uniosek Radv \\rdzillLr Pedugo'riki i

l)svchologii \\ \'mzr z,qode r)il

- zawieszcnie rcknrracji na i-letnie studia zar.lodo*e dzienne.
- zmilng zapisLr w czQsci szczeg6lowe1 zasad rckrutar'ji kienrnku Pcdasocikil

Dotvchcz:rson e brz nt icn ie:
Pcdagogika
studia dzrcnne nraqistersk ie
limit nriejsc - l lt)

Pedagogika
w}7sze stud ia zA\\odowc dzicnne
lrrnit micisc - lt)0

Wl.dzial rckrutqe kandydato',v na 5-letnie studia magisterskre kienrnck pcdagogika -
specjalrroic: rrczesnoszkolna. opiekunczo-\,, ! chorvar,, cza ikulturoznawcza oraz na -l-letnic
w',zsze studia zawodoue kierunek Pedagogika spc'cjalnoSc spoleczno- rl vch()$ a\\ cz:1.

edukacja clementarna, edukacja elementarna z terapi4 pedaqogiczna. animacja kulrurv

Elementy'reknrtacji
I Badanie predy spozycji kandydata ()- itt pkr
2 Wvnikr eszaminu maturalnego z jgzvka polskiego r jgzyka obcego (!v s\sternic n()\!L'j

matur)). prz.v zalozeniu ze l0()90 wyniku errzaminu rti"rna sig lt)0 punktom g-lqtt pkr
2a lV przypadku os6b. ktore uz.'-skaly Su'iadectwo dojrzalolci !v svstcmie stafej matut!
ur',zglqdnia sip ()ccnv z .lgzvka polskiego i .j9z1ka obcc_r.lo z egzanrinu dojrzalosci tutr
oceng koncowil z ty'ch przcdnritrtti,,v na Sr.riadeclrvie dr.r.;rzaltlsci Stosu;e sig przclicznik
pToccntolvv przr.zalozeniLr. ze irednia z obu przcdrniotow (r r-t (lub -s.r) w stlrrci skali
ocen) r(i!!nl si9 ll)0 ? o Procentv przclicza siq na punkty rr skair I I

-l I)r) zsLrrnorrartiu punktLirr uzt,skanlclt rv r'"rniku badania prcdrspozvcji rtraz ltLrrrktor', zlr
rrvnikr eqznrrrirrt: nratLrralncuo z.lqzrka polskicgo io[.cc:.ltl ustalan\ Jcst ranklng

I I listr rirrkinuorrcj prz\iQtc /()stiln4 kolcjnc osoltl tio r'"rgzg1p;1nj;1 linritu rrrrcisc w

,'l,r9hre k lzJ,-'i sp,.'ej;r lnt'ie i

,\bl nrozna brlo uznac, iz kandydlt zdal egzarrrin \\st9pn! z ,"vrrrikicrl p()r\t\wn\'nl
przl'jrnuye sig jako konrccznc' nrininrurn uz\ skar)rc
- nl studilrch Jzicnrtrch - 15 tlunktrrr.r na I lt)



No*e brz ntir:n ic:
Pedagogika
strrdil dzienne rtltgistcrsk ie

linritnrrclsc-llt)

\!'vdzial reknrtuje kand.vdatorv na 5-letnie studia magisterskie kienrnek pedagogika -
specjalnoSc c'drrkacja elernentarna, opieku nczo-w1cho* arr cza i kulturoznarrcza

Elenrerrt\ reknrtlcji
I \\'rrrrki cgz:rrrrinLr ntatLrrAlrteslo z jgzlka polskiego i .iezrka obceqo
lo()0o \\\niku ellztnrI|lLl r(j\\na 5rl lt)t.) punktonr

zil lolcn iLr re
{r_ l()(r Ill

la. \\' przypadku osob. kt()rc zdarvalv lr'lzlturg w{.{ starego t11bLl. uwzulgdnia sig Ocen! z jezvka
polskiego ijgzvka obcego stosuj4c przelicznik procento$) przv zalozeniu, ze Srednia ocen
ft6666*1ch z obu przedmiottirv 6.0(lub5,0 rv starcj skali ocen) rowna siq lO{)e'o

2 Wyniki eqzlminu ntaturalrtego z jgzyka polskiego i obcego t*orz4 rankins rv obrgbie
kazdej specjalnoSci
3 Z listl- rankingowel przljgte zostanE kolejne osoby do rrlczerpania Iimrtu miejsc w obrQbie
kaZdej specjalnoSci
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