
t chwala nr J.l6

Senatu Irniwersytetu w Bialy'mstoku

z dnia 23 listopada 2005 roku

w sprawie zmian zasad, trybu pral,jgt
oraz iokresu egzamindw wstgpnych na I rok studiriw

w L'niwersytecie w Bialymstoku w roku okademickim 2006/2007

Na podstawie art. t69 Ustawy z dnia 2j lipca 2005 roku prawo o
szkof nictrvie wyzszyrn (Dz. tJ. Nr 164 poz 1365) wprowadza siQ nastQpui4cr'
zrniany w uchrvale Nr 287 Senatu Uniwersytetu rv Bialyrnstoku z dnia 20
kr.vietnia 2005 rokLr rv sprarvie zasad, trybu przyjp( oraz zakresu egzarninorv
rvstgpnl'ch na I rok studi6w w Uniwersytecie w Bialyrnstoku w roku
akaderrr ickir.n 2006 t 2007 :

l) uch)la sip zapisy dotycz4ce przeprowadzania egzaminow rv przypadku
kandr, datriw posiada.14c1'ch swiadectwo dolzalosci uzyskane w systenrie
nov! cJ lnatur),,

2.1 rv CzgSci I Ogolrrel uch_"-la sip zapis dotyczqcy wolnego shrchacza,

3) rv Czgsci I ogolrrej r.vprowadza sig zapis dotycz4cy podstawy,odrvolania od
decl z, j i konri s.j i rek rutacyj nej r,v brzm ieni u :

..Podstarv4 oclrvolania od decyzjr rno2e byc ledynie wskazarrie nanrszcrria
walunkorv i trlbu lckrutacli na studia",

-l) rv ('zpsci I ()g.lney *prorvadza siq zapisy clotyczEce zasad reknrtacli
karrdl dat(l*' posiada.iEcych dy'plorn International Baccalaurcat uzvskanl w
ranrach progranru MatLrry Mipdzynarodorve.j rv nastgpujqcr rn brzrrrierriu:

.. | . Karrdrtlacr posiada,iilcy dyplorn III (lntenratiorral Ilaccalaureat)
uzrskanv w lanrach progranlu Matury Migdzlrrarodolve, podlegiri4
k*alifikac.ji ra zasadach arralogicznlch do kandydatriu posiada.j4cych
swrarlcctua rlo;rzalosci trzvskane rv systernie nor.lcj tnatrn.1.



2. Maksyrralna liczba punktow rnozliwych do rzyskania z przedrniotu
zdarvanego na poziornie rozszerzonytn (HL) wynosi 220.

3. Maks'rnalna liczba punktow rno2liwych do uzyskania z przedrriotu
zclar.vanego na pozr'otnie podstawowyrn 1SL) rvynosi 100

1. Ocen_v- (punktv na dyplomie IB) bgd4 przeliczane w sposob nastgpru4cy.
l) poziorn rozszerzotly przedrniotu (HL): 7 - 220pkt, o - Dbpli s -

l60pkt. 4 - l20pkt, 3 _ 95pkt, 2 - 65pkt,l _ 30pkt-
l) pozioru podslarvor.ry (SL) o6po*i.6nio: 7 _ l00pkt. (r _ 95pkt.5 _

75pkt, 4 - 55pkt, 3 _40pkt, 2 _ 35pkt, I - 30pkt."

5) w c'zgsci I ogol'e.y uchyla sip zapisy stanowi4ce iz podstaw4 kwarifikacjr na
studia se rvyniki uzyskane na Swiadectwie ukoriczenia sziolv
ponadgimuazjalnej.

Tekst .iednolity uchwaly Nr 282 Senatu Unirversytetu w Bialyrnstoku
stanowi zalqcz'rik do niniejszel Uchwaly.

przewodniczqcj
Senutu Uniwersytetu w Bialymstoku

, ),./
Prof,, dr hab. Jerx! Nikitorowicz



Zalacznik
rlo Uchn nlr nr J{6
Scn tu Unilvcrsrtctu r Biirllmslol(u
z dnia 2J listoDldl 2005 roku

['chwlla nr 287

Senatu Lin ityersytetu w Biahnrstoku

z <htia 20 kwietnia ZOOS rot r

\t spru ,ie z(suL ta,hu pr4'jgt ora4 z(kresu egzuntindv wstgpnych na I rok stu i6|r
w Ltnhyers_ytecie w Bittlymstoku tp roku uktulemickim 2006/2007

(tekst.jeilnolity)

ze zntiunoni t'pruvudzonymi L'cbvulq nr 346 Senatu Llniwersytetu v Biu$ntst,ku

zdnia 23 lisktpa t 2005 r.

CzgSd ogrilna

$r
Uni$ersvtet w Bialyrnstoku prowadzi nabor kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego stopnia. studia drugiego stopnia w ramach limitu miejsc (przyjgc) ustalonego

przez Senat.

$2
I Przyjgcie kandydatow na pierwszy rok studi6w nastgpuje na podstawie postQpowanla

kwalifikacyjnego, ktorego elementami s4.

- konkurs swiadectrv - dla kandydat6w posiadai4cych swiadectwo dojr.zaiosci uzyskane

rv svstr'mir. starcj mattrry.

- konkurs (ranking) sredniej punktow procentorvych uzyskanych z przedmiot6w w czQscl

pisemnei eqzamintt maturalncgo - dla kand-vdat6r.v posiadajqcvch (wiadectwo dojrzaloici

uzvskane rv s.vstemie nor.,, ej nratury,

- ktxkurs (klasvtikacia koricoila) (',viadectr.v ukoriczenia szkoly Sreclniej - dla kandydatow

posiadaj4cych s'viadectwo d<ljrzalo6ci uzyskarre iv sl,stcnrie nowej rnatury , .iako

kn'teriurn dodatkolve

- cgzamin pisenrny,

- egzan)|ll uslr]v,



:

- rozlllo\\a ku alifi kacr,j na,

- ranking slcdlric-j ocen ze studio*' pierwszego stopnia - dla kandvdatrjn, na sttrdia clrugregcr

stopnia.

- ranking ostatccznego *'1'nikLr studiilw pie^.r'szego stopnia (occna na crvpromic; dla
kandvclatilr,' na studia d r.trgie_qo stopnia,

- nabor na podstarvie zb2cnia rv\maganvch dokurlenttirv

\\'szrstkie etap\ postgpowania krvalit.i k acl j ne,qo ocenian!. s4 punktouo
P.stpp.*anic rcknrtac'i.e l4cz4ce dr.',a etapy k*alifikaqi jest uk.riczonc z *,vnikienr
poz)t)unVrn..jcili kandldat uzlska z kazdego etapu e{zar inu *.ynik pozytyr.t nl.
I)iserrnl e-qzarri' \vstgpn\' .jest a.oni'no*,r' praca piscnrn4 ocenrai4 niezarcznic dwal
cgza'rinatorzv. speclariSci z danego przedmi.ttr w razie niezsodnosci opinii
cgzaurinat.r.rv, ostatecznq ocenQ (lub punktacig) ustala przelvodnicz4cy komisji
W postppo'n,aniu rekrutacyjnym nie urvzglgdnia sip certyfikatow j9z1,korvyc h.

$3
Zestawy zagadnien oraz ewentualny wykaz

udostppniane kand.vdatom nie pozniej niz na

c-qzanllnow \\stgpn)ch, na warunkach okre onych

literaturv do cqzarninu wstQpncgo s4

-l micsi4ce przctl tcrrninem rozpoqTggjg

przez Dz.iekana

2

I

\
Iematy prac piscmnlch oraz testy przvgoton ui4, z u,,vzgrgdnienicm zasad tajnoscr. osoby

\\ \'znaczone przez Prze* odnicz4cych Komisji Wydzialowych

I)isemne prace egzaminacyjne mog4 byc udostppniane do r.vgr4du kandytratorn rv obecnosci
przcdstawiciela lvvdziarowej Komisji Rekrutaclinej rv ci4gu 14 dni od dnia oqroszcnra
wvnikow cgzantinu pisemneg<,.

.\5
I Postgpowanic k*alilikacljne przeprowadzi44 \\'lclzialorvc Konris.jc Rckrutacy.jne. porvr.rlane

rra r niosck Radv \\'vdzialtirv przez Dziekana

I l)tzcr\odniczilclrrr Wvdzialorvci Kornisji I{cLrutac,v jnej jcst Dzickan lub irrrrt, lraucz,,.crcl

.rkadcnricki \\ \'znaczol'lv pr-zcz Dziekana

I D. zudarr \\rdzialo*t'j Korrisii Rck^rtacr jrrc.j narczy * szczcg.rrruici



l) zatwierdzanie tcstow iremat(iw prac pisernnych (wvboru dokonuje przervodnicz4cy !vKR)
oraz nadzor nad ich organizac) in) m pr,/ygotow an iem,

2) kontrola konrplctno(ci dokunrent6w skladanych przez kandyclatow,

.l) zawiadonrienie kandydatorv o tcrminie postQpowania kw aliti kac.rj nego.

'{) przeprorvadzerrie postgpor.rarria krvalifi kaclj nego. rv przypadku posrugiwania sig punktaci4
poclanie rvvniktjw krvalitikLrj 4cych do przr,jgcia.

5) podarianie do rviadornoSci rvvnikorv kazdego etapu eezarrinorv,

trl przr.lnrorlanie kanclvdator.v na studia rv r.arnach limitu.

7) indtrvidualne. grisemne porviadonrienie kandldatow o przyjgciu Iub nie przyjgciu na strrdia.

8) opiniowanie odrvolari do l.rczclnianej Komisji Reknrtacylnel,

9) *'ydarvanie zadr.viadczeir o u'ynikach postgporvania, rv ktorych narezv kazdc

'antieszczai 
pelnq intbrmacjg zawierai4o4 wyniki wszystkich elementow ,"rr;;l]; 

O

kwalitikacyjnego:

I0)w przlpadku egzarninu \!stgpnego - podanie rvszvstkich przedmiotorv i uzvskanvch
wynik6r.v (stopnie, punkty),

- w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej - podanie wynikow,
- rv przy'padku poshrgiwania sip punktacja podanie wynikow krvalifikuiacvch

do przvj gcia,

I I) odsylanie dokunrentow kandydatom nie przyjEtym na studia

'1 w pracach wydziabwvch K.misji Reknrtacyjnvch rnog4 brai udzial przedstar.viciele

studcntorv. Ich liczbg okresla Rada wydziahr, na r.vniosek organu Samorzqdu studenckrego
5 w sklad wydzialorvych Kornisji Rekrutacyjnvch, rv oharakterze obserwatora, mog4

wchodzii nauczyciele szk6t (rednich deregolvani przez Kuratora osrviaty. Decy,zjg rv re1

7

sprawie podejmule Rada lVl dzialu

Lrczelnian4 Komisig Rekrutacyjn4 porvohrje Rektor. przewodniczqcym Llozerniane.i Kornisji
Ilek.utacyjnej jcst Prorektor ds Dydaktycznych i Studenckich Do skracru l_rczernianet

Konrisji Rekrutacyjnej Rektor nro2e porvolac przedstawiciera Samorzqdu Studenckiego.
Do zadan l-Iczelnianej Komisji Rekrutacl.jnej nalezy r.v szczegolnoSci.

I ) koordy nac ja i naclzor rrad prac4 Konris ji \l,ydzialor,vr,.ch,

l) przllrrrollarric irrtbrnracji i protokokirv \\'r,dzjabwvch Konrisji llekru tacvj rrr.ch z
rrvnikorv i pr.zr'bicgu postgpouania kwalitikacljnr.go na poszczegti|lt,,.c h kicrunkach i

spccia lnoiciach.



3) rozpatrywanie i przedkladanie Rektorowi wnioskorv w

dccl z..li Wydzialouych Kornisji Rek r-utacyjn1'ch

sprarvie odwolan kandt dattiu, od

s6
\\'r'dzialor,re Korrlisje Rekrutaclirrc, na poclstar.vie posiadanl.ch rnfirlnracji o kancllclatach

tttepclnosPrarr'ttVch- doloz4 lszelkich starari. abv zapewnii kandvdatonr do,_..txlne uarrrnki

uc:,,esln Ict \\ a \\ postgpo\\ anil.l kri aliti kacr.jn I nr

Szcze-l:olo$ e zasadv rrczestnictria kandlclatorv nrepernospla\rr\cn \! poslgp()\\aniLl

k*alilikaclinlm na studia rv Llttir.rersl'tccie r.v []iallmstoku okresla Dzrekan \\'rdzialu. ri
nronrencie z.lo2enia dokurnentorv przez kandldata, lecz nie pozniej niz na I.l dnr przeo datQ

rozpoczqcia egzaminu !vstgpnego.

?

$7
Kandydaci posiadai4cy dyplom lB (lnternational Baccalaureat) uzyskany w ramach

proqramu l\[atur.v \'[igdzl narodorve. podlegaj4 kr.valifikacji na zasadach analogicznych do

kandydatorv posiadaj4clch swiadectwa dt-lrzalorici uzvskane w systemie norvcj nratury

\laksvnralna liczba punktow mo2lirvl'ch do uzyskania z przerlmiotu zdarvanego na poziomic

rorszcrzonvm (t{l-) rlvnosi 220

Nlaksl.rnalna lrczba punktorv nrozliwych do uzyskania z przedrniotu zdar,,anc.g6 na poziemie

podstar.r or,'ym (SL) rvynosi 100

Ocony (punkty na dyplomie IB) b9d4 przeliczane rv sposob nastQpujqcy:

l) poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 -220pkt,6 _ lgOpkt, 5 _ l60pkr,4 - l2Opkt.

-l -95pkt, 2 - 6-spkt, I - Jopkt.

2) poziom podsrar.vowry (SL) odporviednio: 7-t00pkt.6_9-5pkt.5_75pkr.,t_55pkr,
3 - lopkr. 2 - 3,spkt. I - -lopkt

\8
Posradacze nratur ragralricznr ch majqcv ob\\\irlclstwo polskic. s4 przr,jnr6'rani na stsdia

rrcrllrre, zasad obtlt iqzuj zicr ch kandvdato\'" ltosiadaj4crch nratLrrr, pttlskie

Osobr'. ktorc uzvskalv (uiatlectrlo Ltkonczcnia szkoll Srcdrriej za granic4. bgcl4 dopuszczalrc

do postgptxrania kualifrkacyjnego,.jczcli przcdkrz4 nostwfikacjp i* iaclectri.a rlojrzalosci ltrb

iczoli s\\,iadcctrvo to za\\icra strvierclzc'rrie. iz dana osoba nra pra\vo Lrbicqania siq o stutlia

1"1r7s7g 1' kIajLr *rsta,ui'icrria tcqo s\\'iadccl\va albo tez do iuiaclcct,,ra jcst dolilczonc

I

')



zaswlaaczcnle. wvstawrone przez poiski ko's,lat, szkotg Iub wladze szkolne rvlascirvego

kraju. potnierdzai4ce uprarvnicnie do ubiegania sig o studia rvyzsze w kraju wystan,ienia
srviadectiva. Swiarlectwo takie rnoze zostac potwierdzone przez odpowiednie Kuratorium
oswiaty wlaicir've dla miejsca zamieszkania kancrycrata rv porscc lub wiascir,vego ze wzglgdu
rta siedzibg szkoly rvy2szej

$e
I Cudzozierncl, o ktorych morva !v art "13 ust. 2 Ustarw z dnia 2T lipca 2005r prarvo

szktrfnic.r ie rvlzszvnr (Dz.u Nr 164 poz 1365) s4 krvarifikor.vani na I rok studiow
zasadach analogiczn'ch, jak kandl-daci posiadai4ov (rviadect*o dojrzaloSci uzvskane
sr stemie starei Inaturv

na

2 Przvjgcie na studia cudzozienrc(rw nie rvymienionych

szkolnictwie wyzszym reguh-rj4 odrgbne przepisy

w art 4l ust 2l_lstawy prawo o

d t0
I Od kandydatorv na I rok studi6w wyntagane s4 nastepujAce dokumenty;

l) fbrmularz wypelniony wedlug okreSlonego wzoru,

2) fbrmularz deklaracji z okresleniem rvybranego jgzyka obcego i poziomu lektoratu,
3) norva matura

swiadectrvo dojrzatosci w oryginale rub odpis swiadectr.va dojrzalosci wy<rany przezokrggowa
Komisjp Egzarninacyjn4 lub kopip norarialnie poswiadczon4 oryginai swiadectwa ukonczenia
szkoly Sredniej lub jego kopia potwierdzona przez szkole.

.+) stara matura

swiadeotwo dojrzalosci ',v1dane prz.ez, szkolg lub swiadectwo dojrzarosoi
i $wiadectwo ukonczenia szkory sredniej, rub kopie notariarnie po6wiadczone tych dokumentow,

5) dorvod uiszczenia oplaty rvnoszon e.i prz,ez kantlydata ubiegaj4cego sig o przt,iqcre na
stud ia,

6) orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak

specja Ino(ci,

przecirvwskazair do studiorvania na obranej

7) lirtoglafie legitvmaojne.

{3 ) kscrokopia donrdu osobistcgo,
(')) of\r.li'al dvplornu rrkonczcr:ia stucri.rr piclrvszcgtr skrpnia, dancqo rLrb pokrcwncu,

kicrLrnkrr studiriw,. rv przrpadku l<andl.claltju.rra stLrtlia clrLruicuo stopnia.



1

.1

-t

\l'vsokoic oplatl, pobieranej od kandl.dattivu ubiegaj4cvch siq tl przyjgcig na studia. zostanre

tustalora przez Rektora, p. okresleniu przez \rinistra trdukacji Naroclo*c'j i Spt-rr1u qor neJ

urarricl' .plat i p.dana do rviadornosci w termirrie p<izniejszvrn w .,zasadni.nr.c.
przrpadkach Dzickanor'ri przisluguje prawo zrvolnicnia kandrrlara z obo*iqzku Lriszczcnia

tcj oplatl.

\\ przlpadku Przedlozcnia ()rzeczenia rekarskiego. str.r ierdza j4ccgo przecil.l skaza nia

zdro\\otl)e do podigcia stLttlitjrv na nvbranrrn kierurrku. \\KR nroze odrnorlic dopLrszczcria

kandvdata t1o postc-lton ania k u a l i fi kacr.l ncgo

tNll

\iesta*ienic siq kand'data na cgzarnin lub jc-gcl czgsc, iv terminie p.danl m do rviadomosci

publicznel. climinr-rje go z dalszego udziaru w postpp.waniu kr,, aritikacyj ny,m Karrcrycrar.

kto^' z r'laznych przvczyn nie mogl stawic srp \v !\lz.aczon!.m driu na egzarnin ustry,
nroze za zg.d4 przervcldniczqcego r,rlasciuej komisji, przvst4pic do egzaminu w innvrn dniu
egzamrno\! ustnych

Z przebiegu post9powania kwalifikacv jncgo kazdeg. kandydata sporz4<Jza sig protok61,

ktorego dnrk stanorvi inteqraln4 czgic fbrmularza dla kandydata na studia w protokole
*pisuje sig rv'niki uzlskane z kazdego ctapu post9pouania kw arifi kacyjnego l)rotokol
porvinien byc podpisany prz.ez przew.dnicz4ccgo i rvszystkich czkrnkow Komisji
!vszvstkie skrc(lenia i zmiany dokonvrvane rv protokole, porvinny byc uzasadnione i
pot'rlerdzone podpisem Przewodnicz4cego Komisji

[.aureaci i flnaliSci olimpiad i konkursow. przljmowani s4 na Irok str-rdi6rv przez

wyclzialowe komisje reknrtacyne z pominigciem postgporvania kwalili kacyj neqo, zq.dnie z
l-rchn al4 nr 28[l Senatu [Jnir.rersylctu r.v Bialynrstoku z <lnia 2o k$ietnia 2005 rokLL z
poznie jszl'mi znrianarni

I Przebiegu p.stppou'ania kr.' a lifi kac1,jnego, dotycz4ceg. naboru rra okreslonv kic^rnck
studio'v, w',dzialor'va Konris.ja Rekrutacy,jna sporz4dza protoktil za,,licraj4cv risrg

wsz'stkich kandydatirrv * k.rejnrrsci uzvskanvch rvniktiw oraz podjgt4 dccl.zjg o przrjgciu
brlrlz.ie przrigciu 

'a 
studia p.tlpisan4 przez czftrrrk.rv i prze*, *l n icz4ccuo \\KR Lrsrg

ostlb przrigtr.elr, zsodnie z dccvzjtl przcrr otlrricz4ce-uo. \\',"'clzia{o*a Korrrisja Rcklulacl;na
podtic do triadtttllttsct kantirdatotrt poprzcz je-j nrrricszcnic i urr:icszczcrric na str()racil
irt tclnctttr." r c lr
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I W przypadku niewyczerparria limitu rniejsc, na skutek rezvgnacji kandydat6rv, WKR
rvvpef ia a'tomatycznie rnicjsca. osoby zajr,ui4ce kolejne pozycje w protokore doboru
kandydatow.

2 lV przypadku, gdy liczba kandydatow na dany kierunek - specjalnosi, zakwalifikorvana w
przedziale koncz4cym konkurs (ranking), przekroczy okreslony rimit przyigc, dodatkowym
krvterium kwaritikacji jest srednia ocen uzyskana z przedmi.tow objptych sysremem
rekrutacji na poszczeg6rne kierunki studiow ze swiadectwa dojrzalo6ci w przypadku starej
matury lub (wiadectwa ukoficzenia szkoly Sredniej w przypadku nowej nratury.

3 od decvzji wydzialorvej K.misji rekrutacyjnej, przysruguje odwolanie do Uczernianej
Komisji Rekrutacyjnej rv terminie r4 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przylgcia na
dany kierunek studiow

'l Podstaw4 odw'lania od decyzji moze byc jedynie wskazanre naruszenia warunkow r trybu
rekrutacji na studia Kandydat moze rcwniez byc przyigty na inny kierunek studiow, na ktory
nle zostal wyczerpany limit miejsc pod warunkiem jednolitorici zakresu egzamrnu
wstgpnego.

5 Ostateczn4 decyzjE o przyjpciu na studia podejmuje Rektor na wniosek uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej.

6 Decyzje o zwigkszeniu limitu przyjgc oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji
podejmuje Rektor, na wniosek wydziarowej Komisji Rekrutacyjnej, okresrai4c jednocze6nie
termrn przeprowadzenia postgporvania kwalifi kacyjnego

a



II. CzpSd szczegrilowa

\\ YDZI,\ T, BIOLOGICZNO-(]TIE\II(]ZNY
Biologia

jednolite studia m:rgisterskie - stacionarne

linrit miejsc - 80

Chemia

jednolite studia magisterskie -stacjonarne

limit miejsc - 70

Ochrona Srodowiska

stlrdia pierwszego stopnia - stRcjonarne

linrit miejsc - 30

Posrgpowanie krvalitikacyjne odbywa sig na podstawie konkursu jr.,",iadectw

lvarunkiem ubiegania sig o przyigcie na dany kierunek studiow, w przypadku kandydatorv
lcgitym,i4cych si' riwiadectwem dojrzalosci uzyskanym w sysremle nowej matury, Jest zdanre
pisemnego egzanrinu maturarnego z jed,nego przedmiotu wybranego sposrod nastppui4cych:
biologia, chemia, fiz,yka i astronomia, geografia, matematyka.

Wvnik. r.vvraZony w procentach, uzyskany za egzamin.

a) zdawany rra poziomie podstawowym staje si9 liczb4 punkt<lw rankingowych,
b) zdawany na poziomie rozszerzonym staje sig liczb4 punktow rankingorvycn po

l)rzernnozcnl u przez rvsptilczvnnik 1,2_5

w przypadku. gdy na swiadectwie dojrzarorici podany jest oddziernie lvy,nik w procentach za
czgsc egz.'rinu zdar.van4 na p.ziorlie pocrstarvowym i <;zgsi zdarvan4 na p.ziomie
rozszerzon'n'r, *sporczynnik r,25 dotyczy *'yniku tej drugicj czp(ci, a pod u*,agg bier.ze sip
rvt nik jcdrrcj korz\ slniejszcj czgsci cgzatninu.

Jcsli kand'dat zdar',al na naturze esza'riny z rvigkszej riczby przer.rnriotow sposrod
rvlnrienionych wvzej. pod rnvagg [rierze sig r.vynik rrajkorzl,srnre;s21,.

w przvpadku kandldattirv le-rgitvrnu i4cych sig lrviadectrvcnr d6jrzalosoi uzy.skarrv'r rv
sYstenlie stalc'j tttatLlry. pl zv krvalifikacji na shrtlia bierze sig pod urraug surng rra jr.r yzsz_v''c n .ccn



uzy'skanych na swiadectwie dojrzalosci z nastQpui4cych przedmiot6w: biologia, chemi4 fizyka i
astronomia, geografia, matematyka.

Suma ocen przemnozona przez wspolcz.ynnik 3,5 (przy szesciostopniowej skali ocen) lub przez

1.0 (przy czterostopniowej skali ocen) staje sig punkracjq rankingow4.

Liczba punktow uzyskana przez kandydata na strrdia, rvedhrg podanych wyzej zasad. jest

podstarv4 utworzenia list rankingoivych kandydatow na poszczegolne kierunki studiow

w przypadku kandydat6w, ktorzy uzyskali tq sama Iiczbg punktorv, o kolejnosci na liricie
decyduje wyzsza ocena koncowa na swiadectwie dojrzalodci (Swiadectwie ukoriczenia szkolv
sredniej - w przypadku now.ej matury) kolejno z:

a) biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki - dla kandycratow ubiegaj4cych si9 o

przyjgcie na kierunki ,,biologia" i .,ochrona Srodowiska,',

b) chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki - dla kandydatow ubiegai4cych sip o

przyjEcie na kierunek ,,ohemia"

Ochrona Srodowiska

studia dnrgiego stopnia - uiestacjonarne

limit miejsc - 60

Postgpowanie kwalifikacyjne odbywa sig na podstarvie konkursu ocen na dyplomie ukoficzenia

studi6w pierwszego stopnia kierunku .,ochrona srodowiska". w przypadku takiej samej oceny na

dyplomie o przyjgciu na studia decyduje srednia arytmetyczna ocen ze studiow. Do sredniej

arltmetycznej wliczane sq oceny z egzamin6w i zaliczeh z przedmiotow niekoricz4cych sig

egzaminem z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ci4gu calego okresu studi6w
wyZszych zawodowych.



\\ \' DZI,\I, F] KONO]\IICZN}'
Ekononria
jednolitc studia rnagister.skie - st:rc jonarne

linrit nr icisc - 150

?,itrt ilrlzitnie i nrar.keting

slrrdia pienvszego stopnia - stacjonRnre

linrit nr iejsc - t20

Klasvtikacja txJb1""r'a sip na pulstawie konkursu lwiaclectrv lub testu z rnatenratlkl. jq;4ka.rrego 
r

ruerla o spoleczetis:twie

Zasady rekrutacii dta kandvdnt6w, kt6rzv rrzyskali Swia<Jectwo clojrzatojci w systemie
nowei nlaturT.

Ranking urvz,rtlgciltia pl'zednriotl eszarninu Inaturitlneqo z matematvki. jgzlka obce{.ao oraz
$redz\'(.) spoteczcristwie lub historii lub geografii

.\lgorytm w skalnika rankingorvego:

W .l\{(Pr I 2,Rx l -s) f Jo(px I 2, Rx I 5)+D(WS, c, H)(px I 2,Rx I 5)
\t - liczba punkt6w odpowiadai4ca procentolvemu ,"vynikowi egzaminu matural'ego z
matematlki na pozi<lrnie podstar.lo,,lym (p) lub rozszerzonynr (R);

Jo - liczba punktow odpowiadaj4ca procentowemu rvynikowi eqzaminu maturalne_qo z jpz,vka

obcego na pozionrie podstar,vo*1m lub rozszerzonym;

D - f iczba punktilw odporviadai4ca procentowemu lvynikor.vi egzaminu maturalnego 7. wrc'zy- n

sp.lcczcristr'lie l,b geogralii lub rristorii na p.zionrie podstarv.w,r.m rub rozszerzonynr,

wlnik ntattrlalltl' (Przcliczonv na punkti.) rra pozionrie podstarvogvnr jest rnn.zonl.
plzez rr,skaznik (l 2). natontiast rra pozirlrnie rozszerzollvnt przez ( I -5)

Zasndv rekrutacji dra knndl-datriw, kt6rzv uzyskari swiadectwo aoirzaroici w
svstenl ie sta rei rnalu r-v

Ilarrkrng uwzglgdnia przcdnri.ty rnaturarne z rnatenratyki, jpz."ka .bccgo oraz wledzy o
spillcczcristtiie lub lristorii lub scogralii Ocenv ntaturalne sz1 tr.ansfbr-116g 1rre na punkty rrconrq
na st gprr.jqccuo przcliczrr ika.

t0



Celuj4cy 120

Bardzo dobry 90

Dobry /J

Dostateczny 6C)

Dopuszczaj4cy l5

.\lgorytm rvska2nika rankin_{orve-qo

w: N{ + Jo + D(WS, G. H)

M - liczba punktow odpowiadaj4ca wynikowi egzaminu maruratnego z matematyki,

Jo - liczba punkt<iw odpowiadaj4ca rvynikowi egzaminu maturalnego z jpzyka obcego;
D - liczba punkt6rv odporviadai4ca wynikowi egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczeirstwie I
lub geografii lub historii;

w przypadku, gdy kandydat na studia stacjonarne, nie zdawal na egzaminie dojrzalosci
matematyki i (lub) igzyka obcego i (rub) wiedzy o spoleczeristwie lub historii lub geografii
krlterium klasyfikacji jest tesr. Test sklada sip z trzech czpsci (matematyka, igzyk obcy -
angielski, rosyjski lub niemiecki, wiedza o sporeczenstwie), a kandydat zdaje tyrko prze<tmiot
nfe wyst9puJ4cy na maturze. Z kazdej czgSci testu mo2na uzyskac maksymalnie 120 punkt6w
rvliczanych do rankingu

Ekonomia

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - 150

Ekouomia

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 150

Zarz4dzanie i marketin g

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne

limit nr iejsc - 60

Nabor na podstarvie zloLenia rvymaganych dokumentow do wyczerpania rimitu miejsc

tl



\l'I'DZIAT, FILOLOGICZNY

Filologin polska

j ednolite studin magisterskie- stac.jonarne

limit rniejsc - 90

Filologia polska

jednolite studia magisterskie - niestncjonarne

bez limitu

I Dla kandydatirw' ktrSrzy uzyskaii irviadectwo dojrzaloici rv systemie nowej rnatury,
podstar.vp kr.valirikacji stanorvi rvynik egzar.inu maturarnego z igzyka porskiego pr..ericzant.
z punktow procentorvych na punkty w skari l:l w zare2nosci od poziomu e,!:zamrnu
maruralnego ilo6c punkt6rv mnozona jest przez wspolczynnik.
poziom rozszerzony - wspolczynnik 1.2

poziom podstaworvy - wspolczynnik I

2 Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali Sr.viadectwo dojrza{o6ci w systemie starej matury, podstawg
krvalifikacji stanorvi ocena egzaminu dojrzarosci z jpzyka polskiego przericzanana punkty w
nastgpuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowei:

6.0 - 100 pkt

5.0 - 80 pkt.

1.0 - 60 pkr

i,0 - .10 pkt

2.0 - 20 pkt

5.0 - 100 pkt

.1,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt.

Filologia polska

studia druqiego stopnia - niestncjonarne

bez lintitu

Krva l i fi k a c j a n a p ocl st ilrvi e zl o Leri a rvy m a*qa n v c h do k u nr e n tow
Do Postgpowania krvalifikaol,lneqo t)gd4 dopuszczeni kandytlaci

sa rrrego kicl'Lr lrku studirirv

z d,vplorrrenr licerrc jata tego

t2



Filologia

specjalnoS6: filologia rosyjs ka

jednolite studia nrngisterskie _ stncjonarne

limit miejsc - 30

Filologia

specjalnoSd: fi lologia rosyjska
jednolite studia magisterskie _ niestacjonarne

bez limitu

I Dla kandydatow, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury podstawQ
kwalitikacji sranowi suma wynik6w egzaminu maturalnego z igzyka porskiego i iprvka
rosyjskiego przeliczanych z punktow procentowych na punkty w skali l:1. w zaleznosci od
poziomu egzaminu maturalnego iloii punktow mnozona jest przez r.vspolczynnik:
poztom rozszerzony _ wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

2 Dla kandydatow, kt6rzy uzyskari swiadectwo dojrzaloscr w systemie starej matury, podstawg
kwalilikacji stanowi4 oceny egzaminu dojrzaro.ci z jpzyka porskiego iigzyka rosyjskiego
przeliczane na punkty w nastQpuj4cy sposob;

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 100 pkt

5.0 - 80 pkr

.1,0 - 60 pkr

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt
1,0 - .10 pkr.

2.0 - 20 pkt

ostateczny wynik jest sum4 punktow uzyskanych z, przerlczenia ocen
.lezcli kandydat nie zdarval na egzaminie dojrzalo6ci jgzyka rosylskiego
ocena z kwaliiikacji koncorvej ze Swiadectrva dojrzalo(ci przeliczana na
sposob:

rv skaii (>stopniowej:

6.() - 100 pkt

rv skali .1-stopniorvcj:

5,0 - 100 pkt

egzanrinu doj rzaloSci

brana jcst pod urvagg

punkty lv nastqpuj4ol'

l.l



5.0 - 80 pkt

-i.0 - 60 pkr

3.0 - .10 pkt.

2.0 - 20 pkt

L.zyskane punkty za oceng roczn4 nlnozone s4 przez rvsprilczy.nnik 0,5

w przypadku braku oceny rocznej z igzyka rosy.iskiego na s'viadectrvie dojrza.fodci
kandvdat rvinien przyst4pic do egzaminu wstgpnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny i

ustny) ocenianego rv skali 2 - 5 przeliczanego na punkty rv nastgpuj4cy sposob.

5,0 - 100 pkt

'1.0 - 70 pkt

i,0 - 40 pkt.

2.0- 0pk

Filologia

specjalno5d: filologia rosyjska z jpzykiem angielskim
jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 30

I DIa kandydatow, ktorzy uzyskali swiadectwo dojrzaroSci w systemie nowej marury.
podstawg kwalitikacji stanowi suma wynikow egzaminu maturalnego z jpzyka porskiego,

iqzvka rosyjskiego i igzyka angielskiego. wyniki przericzane s4 z punktow procentowych na
punkty w skali l: r. w zareznosci od poziomu egzaminu maturarnego irosi punkt6w mnozona

lest przez wspolczynnik.

poz.ion roz,szcrz.onv - rvspolczynnik 1,2

pozionr podstawowy - wspolczy nnik I

2 Dla kandvdatorv, ktorzy uzyskali $rviadectwo dojrzalosci w sysremre stareJ lnatury, podstarvg
knalifikacji stanorvi4 oceny egzarninu dojrzalosci z igzyka porskiego, jgzyka rosyjskrego r

.igzvka angielskiego w sytlracji, gdy ktorys z igzykow obcych nie lryl przedrnrotem

eqzanrinu dojrzalosci. brana jest pod ulvagg ocena kwaritjkacji koricor.vej ze jir ia<iectrva

dtrjlzalosci Oceny przeliczane s4 na punktv w. nastgpuj4cy sposrib:

* skali o-stopniowe.i.

6. () - I (11) pkt

rv skali -l-stopniolr ej

4,0 - 70 pkt

:i.0 - 40 pkt

.s.0 - 100 pkr

t+



5.0 - 80 pkt.

4.0 - a)0 pkr

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

4,0 - 70 pkt

3,0 - ,10 pkt.

Punkty za oceng roczn4 mnozone s4przez wspolczynnik 0,5

ostateczny wynik jest sum4 punkt6w uzyskanych z przericzenia ocen z trzech Jgzykow
stanowi4cych podstarvp krvali fi kacj i

w przypadku braku oceny rocznej z igzyka rosyjskiego na swiacrectwie dolrzalosci
kandydat rvinien przyst4pii do egzaminu wstgpnego z tego przedmiotu (egzamin prsemny i

ustny) ocenianego w skali 2 - 5 przeliczanego na punkty w nastgpuj4cy sposob:

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt

2,0 - 0 pkt.

Filologia

specjalnoSd: bialorutenistyka

jednolite studia magisterskie- stacjonarne

limit miejsc - 20

I Dla kandydatow, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury,
podstawp kwalilikacji stanowi suma wynikow egzaminu maturarnego z igzyka porskiego i

igzyka bialoruskiego lub rosyjskiego w sytuacji, gdy oba igzyki obce byry przedmiotem
egzamlnu maturalnego, brany jest pod uwagg ten jgzyk, z ktorego kandydat uzyskal lepszy
wynik. wyniki przericzane sqz punkt6w procentor.rych na punkty w skari r.t w zare2nodci
od poziomu egzaminu maturalnego iloSi punktow mnozona jest przez rvspolczynnik:
pozlom rozszerzony - wspolczynnik 1.2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

2 Dla kandydatow, kt6rzy uzyskali dwiadectr.vo dojrzalosci w systemie starej matury,
podstawg kivalifikacji stanowi4 oceny egzanrinu dojrzalosci z jpzyka porskiego i .ypz;-ka
bialonrskiego lub rosyjskiego przeliczane na punkty rv nastgpuj4cv sposob.

rv skali 6-stopnior.rcj :

O.r:) - i(n) pkt

rv skali -l-stopniorvej.

5,0 - l()() pkt

t)



--s.0 - 80 pkt 4.0 _ 70 pkt

-1,0 - {i0 pkr :1.0 - 40 pkt

.1.0 - {{) pkt

2.0 - l0 pkt

ostatcczny wynik -iest sr.rrr4 punktow rrzyskanych z pr,ericzenia .ccn z cgzarrinu
dojrzaloSci

JeZeli kandydat nie zdar'val na egzaminie dojrzalosci jgzyka biaroruskiego irrub ros.rjskiego
brana jest pod uwagg ocena roczna ze swiadectwa dojrzalosci prz.ericz.ana na punkty w
nastgpu.14c1' sposob:

\v skali 6-stopnio$ej w skali .l-st0pniowej:

6.0 - 100 pkt

.5.0 - 80 pkt

-+.0 - 60 pkr

j,0 - 40 pkt

2,0 - 20 pkt

[,rzyskane punkty za oceng roczn4 mnozone sEprzez rvsprilczynnik 0,5

W przypadku braku oceny rocz.lrq z jgzyka bialoruskiego lub

dojrzalo6ci kandydat winien przyst4pii do egzaminu wstgpnego

rosyjskiego (egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2 - 5

nastgpu.l4cy sposob:

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

i,0 -.10 pkt

2,0 - 0 pkt

5.0 - 100 pkt

4.0 - 70 pkt

-1.0 - 40 pkt

rosyjskiego na Swiadectwie

z .ipzyka bialoruskiego lub

przeliczanego na punkty w

F ilologia

specjalnoSd: filologia angielska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

linrit miejsc - 60

studin pienvszego stoJrnia - niestacjorrarne

linrit nr iejsc - 90

I l)la karrdldattlrv. ktirrzv trzlskali srviadectrro clojrzakrici w systcnrie rr.rvcj rnarun,,

to



podstawQ kwalifikacji stanorvi wvnik egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego

przeliczany z punktow procentorwch na punkty w skali I I W zale2noSci od poziouru

cgzanrinu nraturalncgo ilosc pr-rnktow urnoZona jest przez ri, spolczl.nn ik:

pozlotn rozszerzonv - rvspc cz_"-nnik l-2

pozloln poclstawowy - rvspolczl nnik I

w prz'upadku uzvskania tcj sarnej liczby punktow na egzaminie nraturalnym z JezyKa
arreielskieqo przcz 2 lub *igcej kandl,dat<irv. o micjscu na lijcie przr,jgtyoh na stuclia

dccydor.vac bgdzie wynik procentow-!, ztlobyty prz.ez. t1,ch kandy,datow na pisemn;.rn

zelvngtrznvm egzaminie ntaturalnym z jgzvka polskievo

2 Dla kandydattiw, ktorzy uz.vskali swiadectwo dojrzalt:scr w sysremre srare1 natury, podstawg

kr.valifikacji stanorvi egzamin wstepny z jpzyka angielskiego rv fbrmie pisemnej i ustnej

oceniany w skali 50-100 punktow odpowiednio dla kazdej formy egzaminu. osrateczny

wynik stanor.vi sumg uzyskanych punkt6w (egzamin pisemny + ustny) podzielona przez 2.

Egzamin uwaza sig za zdany. jesli kandydat uzyska rninimum 50 punktow z kazdej jego

czgScl

Filologia

specjalnoS(: fi lologia angielska

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 75

Rozmowa kwalitikaclina w jgzyku angielskim rv zakresie wiedzy filologicznej i kompetenc;r

jgzykolvvch obejmuj4cych program studiorv licencjackich.

l\{inimalna liczba punktorv, przy kt6rych egzamin w lormie rozmo\.vy krvalifikacyjnej uznaje sig

z,a zdany, lvynosi 50

Do postQpo$ania krvalifikacy jnego bgd4 dopuszczeni kanthdaci z dvplornem licencjara rego

sanrego lub pokrer*, neuo kierunku

Filologia

spccjalnoSd: fi lologia francuska

studil picnrszeqo stopnia - stlcjonilrne

limit nricisc - J0

| [)la kandydatdr'v, kkirzy uzyskali iwiadcctr.vo tkrjrzaloici rv systenrie rrprvej nraturv. podstarvg

l7



kr'r'alitikacji stanorvi wynik egzanrinu rnaturarnego z jgzykr fiancuskiego przeliczany z punktorv
prtlcctltorrlch na pttnktv r'r skali I l. lV zaleznoici od pozionru c-szarninu nlaturalnclro llosc
punkto,,', Innozona .jcst przez rlsptilczr nnik

p()zlollt rozszerzonv - rvspolczvnrtik 1.2

pozront podstanotir, - lsptllczyrrnik I

I Dla kantlvdator". ltolzt'trzvskali srliadect*o dojrzakrscr rr s1 srcnric st,r!j nr.ltur\. porlsta*g
ku,rlitika. jr itiln()\\i c_u./Antirr rrstqpnv ri lirrrnic r.ozlr)()\\\. krr;rlrfjkircr irrei ()\.clrilnlj \\
pr zedziale J0- 100 punktow.

[igzamin rv tbr-nric rozrnowy krvaliti kacyj nej u*aza sig za zclany, jesli kandlrlat Lrzyska
nrinimum 40 punktixv

Infornracja narrkowa i bibliotekoznawstwo

studia pierw'szego stopnia - stacjonarne

limit micjsc - 20

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

strrdia picrwszego stopnia - niestncjonarne

bez Iinritrr

I DIa kandydatorv, ktorzy uzyskali srviadectwo dojrzalorici w systemie nor,," ej marury,
podstawg k*arifikacji stanor.vi suma rvynikorv egzaminu rnaturarnego z jpz,vka porskiego i
historii lub infbrmatyki w sytuacji, gdy ihistoria iinfbrmatyka byly przednrioterr eqzaminu
nlaturalnego, brany jest pod u,,vagp ten przedmiot, z ktdrcgo kandydat uzyskal lepszl, w.vnrk
\\'1niki przeliczane s4 z punktorv procentor\vch na purrktv r.v skali l;l \\, zaleznosci od
p.zi.'ru egzar'ilrtr rnaturalneqo ilosc prrnktorv .']nozona Jcst przez r.rsp.rczvrnik:

p()ziont rozszcrzolry - r\spolczr,.nnik I.2

p()rront pr)dsta\!or,,v _ r.lsptiiczvnnik I

I Dla karldldato\'\' I'torz) uzrskali lrviaclcctr.'o dojrzalolci r.v svstenric starcj rnaturv. p()osra\\9
kwalilikacji staro\viQ ocerry cuzarni'u cftrjrzalosci z .1gzyka p.rskiego i historir ILrb

intirlnratr.ki przcliczane na punktl. * nastqpu.jilcr sposilb:

\\ skali o-stopnio\\ c'i

(r.() - l()() pkt

-i.() - ti(l pkt

w ska li .{-stopnior ei

5.0 - l0() pkt

-+.0 - l0 pkt

l8



,1,0 - 60 pkt

3.0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt

-1.0 - 40 pkr

ostateczny wy nik jest surnq punktolv uz,"-skan,,.-ch z przehczenia ocen z eqzaminu
dojrzaloSci.

W przypadku braku eszaminu dojrzato6ci z historii iilub
urvagg ocena koncowei kwalitikacji ze jwiadectrva dojrzalo6ci

infbrmatyki brana jest pod

przeliczana na punkty w
nastgpujqcy sposob:

rv skali 6-stopniorvej

6.0 - 100 pkr

5,0 - 80 ph.

;1,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkr.

2,0 - 20 pl<.

Uzyskane punkty za ocen€ roczne mnozone s4 przez wspolczynnik 0,5.

WYDZIA T, HISTORYCZNO-SOCJOI,OGICZNY

Historia

jednolite studia magisterskie - stacjonarne
Iimit miejsc - 100

Historia

jednolite studin magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - 100

lvyniki procentowe uzyskane na egzaminie maturalnym zostanq przericzone na punkty
z*ykle w skali l:r - dla p.ziornu rozszerzonego i w skari | :o,g - clla poziornu podstarvoweg'
I w przlpadku kandydattlw, ktorzy Lrzl'skari irviacrcctri,o dojrzahici rv s),sternie nowej marurv

brane [rgd4 pod uua-gg wvniki z historii i rvieclzv o spoleczenstwre z egzarnin<irv maturalnvch
zdanych rra poziontie rozszerzonvnt (HR. WOSR _ przelicznik t),.1) i potlstarvorwm (H. WOS
- p'zelicznik 0'32) Ponadto bgdil brane pod urvagg *yniki z egzarrindw ,raturalnvcir na

rv skali .1-stopnior.vej

5.0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

-1,0 - 40 pkt.
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pozionlie podstalvow) m z igzyk6w. polskiego i obcego (Jp, Jo - przclicznik 0, I - niezale2nic

od poziontu)

\a podstar\ie wrniktilr uzrskanvch z eqzartrirru nraturalneqo o pgziontie rozszerzor\rn.

kandldat bptlzic rrrttql ttzlskac ntakstrrralnie 100 pLrnktow. () pozi()rnic poc.lstauowlnr - 34

prrrrktv IloSc rrzlskan\ch punktorl.zostanie olrliczona r.," g nastqpuj4cc:go a/qontnru:

a) cuzantin tt pozttlrttie rozszet'zon\.nl

liczba punkttii (0,.1 rIII{),(0.1 r \!'OSR) I (0, I r Jp) + (0. I r JO)

b) cgzarnin o poziomie podstar'"o*ym

liczba punkrorv (0.-j2 r ll) f (0,j2x\\'OS) - (0, lxJp) r 10. lrJO)
2 Kandldaci, kt(rrz,v uzyskali swiadectwo c{ojrzalosci w s!,stenrje starej nratu'y, bgd4

przljrnolr'ani na podstawie egzantinu rv tbrmie testu z przedmiotrjw: historia i wredza o
spoleczenshvie Egzarnin podlega ocenie komisji ,,v skali od 0 do 100 pkt Egzarnin uqaza sig

za zdany, jeSli kandydat otrzyma minimum 30 pkt tsad4 tez u',vzglgdnione oceny koncowe

ze Swiadectrva dojrzaloSci z przedmiotorv: .jQzvk polski i jqzyk obcy Ocenv tt: zostana

przeliczone na punkty rvg skali

Skalaocen: l-6
6.0 - l0 pkt

5.0 - 8 pkr

.1.0 - 6 pkt

3.0 - 4 pkt.

2.0-Ipk
llo$c uz.v-skanvch punktow zostanie obliczona wg algoryttnu;

liczba punkto!'" (0..1 x tlR) r (0,.1 x \I'OSR) | Jp + JO

JP - ocena koncoqa na s"viadectrvie dojrzalosci z iqzyka polskiego \!vrazona r' punktach;

Jo - ocena koficor a na (rviadoctr'"ie dojrzaftrici z.iqzyka obcego r.r.yrazorra r.v punktaclr

\[aks.'rtralna Iicztra punktorv nrrlzliwl,ch do uzlskania przez kandy,data u_vnttsi l()0

O koleinoici kandrdat6lv na liscic przyjpc na sttulia bgtlzie decvclor.vala iltljc uzl.skalvch

purtkt0rr a,/ d() \\\ezctllatria lir:tittr rtrir'tsc

Krndvtiaci na studia historlczrre. ktorzy nio rosfan4 prz\'rQcl ,/ po\\odu rrlczcrpania

tustalonrch linritrirv przljgc. bpd4 nrogli ubiegac sig o pr.zr, jgcie na stLrdia socjoloqiczne do

rrr,czcr'plrria linritu rtriejsc

Skalaoccn: 2-5
5.0 - 10 pkt

-1,0 - 8 pkt

3,0 - 6 pkt

ll)



ll istoria

slrrdia drrrgicgo stopnia - rriestacj olra rne

linit - 100 nriej sc

I)rzvjgcie na podstauic zto2enia rrrrrragan\ch tlokunte1t65. c1o q,r,czerparria lrnrit, rniejsu
O przrjgcie na studia Inos4 ubicsac sig kandvdaci. kt6rzv Lrkonczyli sttrclia pierrvszeqo sropnra
zakresie nauk spolecznych lub hunranistl,cznych

Socjologia

iednolite studia nragisterskie- dzienne

limit miejsc - E0

Socjologia

jednolite studia magisterskie - zaoczne

limit miejsc - 100

wyniki procentorve uzyskane na egzarlinie matural^1*r zostanq prz,ericzone na punkty
zr'vykle rv skali l:l - dla poziomu rozszerzonego i w skari 1.0.g - dra poziomu podstar.v.wego
I lv przypadku kandydat6rv, ktorzv uzyskari srviadectrvo dojrzalosci w systemie nowej matury

brane bgd4 pod uwagg wyniki z historii i wiedzy o spoleczenstrvie z egzaminorv.maturalnych
zdanych na poziomie rozszerzonym (rIR, wosR - przericznik 0,4) i podstawowym (H. wos
- przelicznik 0'32) ponadto b9d4 brane pod urvagg wyniki z egzarnin6w maturalnych na
poziomie podstawowym z jqzyk6w: polskiego i obcego (Jp, JO - przelicznik O,l - niezaleznie
od poziornu)

\a prdstar'r ie r'', r'n ikir'"v uzyskarych z egzaminu uraturarnego o poziomie rozszcrzon'm.
kandvdat bqdzie mogt uzyskai nraksynrarnie r()0 punktow, o poziorric p.dstaw.rvym - g4
purrktv llo$c ,z'ska'vch purrkto'u z.sta^ie obliczorra r,l,g nastQp,.l4cego algorl.trnu

a. cszanllt'l o poztontie rozszerzotrvnr

liczbapunktor ,(0.1 xIIR) I10,4xWOSR) + (0, lx.lt,) r(0. lx.tO)
b cqzarnin o pozi<lnrie poclstaworvyrn

liczba punkrr)rr 10,-12 r II) r (0,-12\\\'OSy + (0. I x Jp) r10, lx.tO)
I Kandvdaci, kkirzv uzvskali stviaclcc,tn'o clojrzaloSci w slsternic stare.j matury, bgdil

przr,jnto$arti rra podstaN.ie cqzarnirrtr Ustneqo z przecl nt ioto,",,: historia i nicdza o
sp.lcczerist*ic Fszarrrin p.tllcua ocenie k.rrrisji rv skari od () do IO{) pkt lrgzarnin .\\.aza \iq

2l



z.a zdany, je6li kandvdat otrzyma minimum 30 pkt

ze irviadectwa dojrzaloSci z przedrniotorv: jgzyk

przeliczone na punkty rvg skali:

Skala ocen l - (r Skala occnt

6.0 - 10 pkt. 5.(l - t0 pkt

5.0- Spkr J.1)- Spkt

+.0 - 6 pkt. ,i,{) - {i pkr

1.0 - -1 pkt

2.0 - I pkt

IloSc uzyskanyoh punkt6w zostanie obliczona wg algorytrnL.

liczba punkt6w = (0,a r HR) r (0,.1 x WOSR) + Jp + JO

JP - ocena koricowa na swiadectwie dojrzaloSci z jgzyka polskiego wyrazona w punktach;

JO - ocena koncorva na Swiadectwie dojrzalo6ci z jqzyka obcego lvyrazona w punktach

i\{aksymalna liczba punktow moZliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 100

o kolejnosci kandydat6w na liscie przyjp,t na studia bgdzie decydowala ilosi uzyskanych

punktow az do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci na studia socjologiczne. ktorzy nie zostan4 przyjgci z powodu wyczerpania

ustalonych limitow przyjgc, bQd4 mogli ubiegai si9 o przyjgcie na studia historyczne do

wyczerpania limitu miejsc

Bgd4 tez uwzglgdnione oceny koncowe

polski i jpzyk obcy Oceny te zostan4

t<

.1

l

Socjologia

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit - 100 miejsc

Przyjgcie na podstawie zlozenia wymaganych dokumentorv, do rvyczerpania limitu miejsc.

o przvjgcie na studia mog4 ubiegac sig kandvdaci, ktorzy ukonczyli studia pienvszego stopnia w

zakresie nauk spolecznvch lub hurnanistl'cznyoh
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WYDZIA L N,IA'IE]\,IATYCZNO-FIZYCZNY

Fizyka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 100

Fizyka

specjalnoSd: techniki komputerowe - stacjonarne

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 75

Fizvkn

specjalnoS6: techniki komputerowe

studin pienryszego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 50

r\. Postgpowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydat6w, kt6ny uzyskali swiadectwo
dojnalosci w systemie nowej matura.

Wprowadza sig nastgpuj4ce zasady przeliczania punkt6w procentowych (p.p,) podanych

na $wiadectwie na punkty postppowania krvalifikacyj nego (X).

A I Jezefi kandydat na pierwszy rok studi6w zdal egzamin maturalny z frzyki i matematyki, to
ostatecznA Iiczbp punktow kwaliti kacyj nych (pK) ustala si9 wedlug algorytmu.

PK = II2 XF + Ii2 XN{

A 2 Je?.eli kandvdat zdar,val egzarnin rnaturalny z matenlatyk; i

nrahtralnego z l\zyki. za e_qzaurin maturalny z ntatematyki przJ-zrraJe

pLrnktorv krvalifikacl, jnvch

PK .. Ii2 X\,I

nre

st8

zdarval eqzaminu

nastgpuj4c4 liczbg

0.7 x p.p

Fizyka profi I rozszerzony

Fizyka profi I podstawowy

Niatematyka profi I rozszerzony

07xpp, lVlatematyka profil podstawolvy



B' Poslgpowanie kn:rlifikacrjIle rv stosunku do kandvclat6rv. kr6rzy uzl.sklli (rviadectwo

do.jrzaloSci rv systcntie sl2lrej rnalury.

B I Kandrtiaci uczcstrriez4 \\ rr),/rn()\\ie

a) pozrontu rriedz;- z lizlki i

[r) zainteresttwan kandyclata,

c) motlvacji kandydata

Komisja klalilikacljrra dokonu.;e occnl

I) m:

,\ -l Jezeli kandydat zclawal egzarnin maturalny

ntatenratvki, za egzanin maturtrlny z fiz.yki

kr'"alifikao jnvch.

PK.I2XI;

z ltzyki i nic zdar,va{ egzaurinu rnatur.alnego z

prz\'t.naJe si9 nastQpuj4c4 liczbg pLrnkt6w

ku,aliti kacvjnej ohejrnul4cej oceng :

nratentatvki rv zakresie szktth sredniey.

za rakonczone pozvt\'\\nrc- .je!li kandvdat rra studia

picrri szcto stoplria) uzrskal rr toku postgpowania

prulktdw, rratonriast kandvdat rra studia ltiostaL.ioltarnc

kandldata rv skali purrktorvej od 0 do 100 punktow. rv

Za oeeng na swiadectwie dojrzalosci (stara nratura) z tiz.yki i matematyki (niezaleznie dla obu
przedmiot6u,). kandydat uz1'skuje punkty wedlug ponils',ej tabeli Jezeli na srviadect*,ie jcst
r'vigcej niz jeclna .cena z tizyki (nratematyki) to bierze sig p.d trrvaup najlepsz4 oceng wybran4
spoirod u szvstkich occn z fizyki ( rratcmatvkr )

W skali ocen od (r do I W skali oc,en od 5 do 2

Ocena z

przedrniotu

Liczba punktow

PK

Ocena z

przedmiotu

Liczba punktorv

PK

o 25

5 20 5 25

4 I5 l5

-] IO i t0

0 ) 0

I)ostgpolr'arric kri alili kacv jrre Ll\r'aza si9

sta!'jr)narne {.jcdnolite rrragistcr-skie lLrb

kw alili kacljrrcgo t4cznic co najmnic'j .)0

tuzr skal l4czrric co nairnnie j 25 pulrkttirv

l+



Fizyka

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 25

l.Warrrnkiem koniecznynt jest posiaclanie dyplorrru ukonczenia rvy2szych studiow pierwszego

stopnia z flzyki

| )ia podstar.r ie zkrzenia r.vvmasarrvch dokumentow bgd4 przyj rnowane osoby. ktore na

dvplomie ukoftczenia studiow pienvszego stopnia z fizyki posiadaj4 oceng bardzo dobr4 lub

majq Sredni4ocen ze studiow pierrvszego stopnia nie ni2sz4ni| 4.0.

2 Pozostali kandydaci uczestnicz4 w rozmowie kwalifikacyjnej, obejmujqcej oceng:

a) poziomu wiedzy z zakresu fizvki i matematyki,

b) zainteresowan kandydata,

c) motyrvacji kandydara.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny kandydata w skali punktowej od 0 do 100 punktow.

Postgpowanie kwalitikacyjne uwaza sip za zakoirczone po2ryt).v/nie, je6li kandydat uzvskal

co najnrniej 30 punktow.

Nlatematyka

jednolite studia mngisterskie - stacjonarne

Matematyka

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

l4czny limit - 120

w stosunku do kandydatow, ktorzy uzyskali Swiadectwo dojrzalosci w systemie nor.vej marury

wymagane jest uzyskanie co najmniej 407o punkt6w z egzaminu maturalnego z matematyki na

pozromie podsta*'owym.

Kandydatom t)m na podstawie egzaminu maturalnego przlzndwane s4 punkty w
postgpowaniu kw aliti kacy. jn;-m na kierunek matetnatyka r.vedlug nastgpuj4cych zasad:

' lq; purtktorv uzvskanych z eqzarninu maturalnego z maternat.vki na pozi6mie podstarvor.ryrn

rowny.iest I pkt w postgpowaniu krvalifikacyj nyrn

' l9/o punktow uzvskanych z egzaminu maturalnego z matenrat!ki na pozionrie rozszerzonyln

rorvny jest 1.4 pkt. rv postgpowarriu kr.valifikacyjnyrn.

W stt'tsutlku do kandydatow, ktorzy uzyskali $i.liadectwo dojrzabsci w systenrie stalej rratury
oborvi4zujc piscrnny c-qzatnin tvstgpny, ktory sr.voim zakresenr i skalq trudno3ci 6tlp6rviada

cgzarninorvi tnaturalnemu z ntatematyki na poziontie rozszerzonvm.

-:f



vlaksynralna ilosc punktow do uzyskania na tym egzaminie r6wna jest maksymarnej irosci
punktow mozliwych do uzyskania na podstawie egzanllnu maturarnego (nowa matura) z

nratenlatyki Wynik uzlskany przez kandydata na egzaminie jest ilosci4 zdobytvcn przez

kandydata punkt6w rv postgporvaniu krvalifi kaclj nym

\\'szvscy kandydaci ubiegai4cy sip o przyjpcie na stutria na kienrnek matematyka zosran4

uszereqorvani na liricie rankingorvej l.v kolejnoSci odpowiaclajqcej uzyskanej ilo$ci punktor.v w
postQpo$ aniu krvaliti kacij nvm

o przvigciu na studia zdecvduje miejsce na liSoie rankingo\ve'j do wvpelnienia ljrnitu
przuec

llatematyka

studin drugiego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - J0

I Lrzlskanie w toku matematycznych studiow pierwszego stopnia sredniej z przedmiot6w
podstawowych matematycznych nie mniejszej niz 3 7,

2 Ocena na dyplornie studiow pierwszego stopnia z ocen4 przynajmniej 4 0

w przvpadku r.volnvch miejsc w ramach limitu, pozostali kandydaci bgd4 przyjmowanr na

podsta',vie rvynikor.v egzaminu testowego, sprawdzai4cego umiejgtnosci kandydata dotycz4ce
rozwr4zvrvania problemtirv matematycznl ch rv zakresie materialu wymaganego na studiach
pierwszego stopnia.

lnformaty ka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit mie.jsc - 40

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

lirnit rniejsc - 80

\\'anrrrki Icknrtacii dla kandvdatt)rv. ktorzy uzyskali i*iadcctwo dojrzakrici w svstcrnre

rrorr c-j nratu 11

| \la krertrrtek beda ktallflkouani kandydaci, kttirzv uzlskali na crlzanrinic rnaturAlrrrm c.
najnrnit'i -5(.)o i, punkk;u z rrlatcnrat|ki ltrb fizlki - poziorn podstauowv ltrb ce nuj1rlic.; .ir),ro

I'rrnktou z inlbl rtratr ki na pozionric t.()rszcrz()lt\ rn

-:o



Kandydatonr tyrn na podsta*ie e{rzaminu nraturarnego z matenratyki przvznawane s4 punKry

w postgpowaniu krvalifikacl,jnvm na podstarvie nastgpLrjalcych zasatl

. lo.6 pLrnkt uzlskanv z egzarrrirru lnaturalnego z rnatelnat).ki na poziomie Dodslawowvnr
r()\\nv.tcst I punktoui r.v postqporraniu kr,,alifikacvjrrvm

' loi' punkt uzyskany z egzalninu maturallrego z rnatenraty,ki na poziomie rozszerzon,r,ul
jest rowny 1.5 pkt rv postQpowaniu krvalitlkacl.invrr

\\'arunki rekruracji dla kandydatow, ktorzy uzyskali swiadectu.o do1rzakrrici w sy,stenrie starej
rnaturv

I Kandvdaci zdaj4 egzarnin wstQpn\. 2 lnatentatvki rv fbrrnre plsemnej

2 I''gzarnin wst9pnv oclptliviada sr.loirn zakresern i skai4 trudnoSci egzarninorvi maturalnemu z
nlatematvki na pozionrie rozszerzonvm

-j )\laksymalna ilosi punktrlw do uzyskania na tyrn cgzaminie rowna jest maksymalnej iroSci 0.,,0

punktow, rnozrir'vych do uzyskania na podstawie egzaminu maturalnego z matematvkr

wvnik uzyskanv przez kandydata rra egzaminie jest ilosci4 zdobytych przez niego punktow
w postqporvaniu kwaliti kacy.jnym.

4 wszyscy kandydaci ubiegai4cy sig o przyigcie na kierunek informatyka zostan4
uszereg.r'uani na li6cie rankingorve.i w kolejnorici odpo.wiadaj4cej ilosci uzyskanych punktorv
rv postppowaniu kwali tikacyj nym

5 o przljgciu na stuc{ia declduje miejsce na liscie rankingorvej do rvypelnienia limitu przy'gc

Inforrnatykn

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne

linrit niejsc - 60

Nab6r na podstarvie zlozcnia rvyrnaganych dokumentirw do wyczerpania rirnitu mie.isc

Na kierunek przvjnro'vani bpd4 kandydaci. ktorzy zdali egzarnin maturarny z maternat,.ki lub
fizlki lub infbrnratyki r.v svstenrie nor.rel lub starej nratury
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WI'DZI,,\T, PEDAGOGIKI i PSYCHOT,OGII

Pedagogika

.jedrrolite studia nr:lgisterskie - stucionarrre

limit nriejsc - J.l0

Pedagogika

jednolite studia nrngisterskie - niestncjonarne

lirnit nriejsc - 560

[ilementy rekrutacji:

I wyniki egzaminu rnaturalnego z jgzyka polskiego ijpzyka obcego przy zalol.eniv ze lOOouir

rvyniku egzaminu rowna sig 100 punktom. 0-100 pkt

2 W przypadku kandvdat6w, kt6rzy uzvskali Srviadectrvo dojrzaloSci lv systemie starej marury

- uwzglpdnia siq .ceny z 1?zyka polskiego i jgzvka obcego uzyskanie na egzaminie

dojrzafosci, stosuj4c przelicznik procentowy przy zaloieniu, ze srednia ocen kgncorv'ycn z

obu przedmiotorv 6,0 (lub5,0 w starej skali ocen) rowna sig 1009t,

3 wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzalosci) z lpzyka polskiego i obcego tworz4

ranking w obrgbie kaZdej specjalnodci.

4. wszyscy kandydaci zostan4 uszeregouani na liscie rankingor.vej .rvedlug ilosci uzyskanych

pr-rnktow w obrgbie kazdej specjalnoSci do wyczerpania limitu miejsc .

Pedagogika

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne dla Polak6w z Bialorusi

limit miejsc 50

I l)raca pisemna

I Rozmola krvalifi kacyj na

.,0- punktorv uzvskanych za praca pisemn4 dlskwalifikuje kandydata

,,\by rno2rra bylo uznac, iz kandydat zdal egzamin wstQpny z r.vynikier.n pozyt).lvnym prz!muje

sig jako korrieczne ntinimurn uzyskanie 30 punktoiv na 70 mozliwych do uzvskania

- J0 nkr

- 30 pkt

Iti



Pedagogika

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

bez limitrr

Nabor zostanie przeprowadzony spo(rod absolrvcnto* studiow pierwszego stopnia

kierunku pedagogika i kierunkorv pokrervnych

Srednia ocen uzl skanych na studiorv pierwsze-_llo stopnia - 4.0 i wyzej

W przrpadku Sredniq nizszej ni2 1.0 - rozmo\!a kwalifikacllna.

Oceny z roznrowy kwalifikacyjnej punktowane s4 nastgpuj4co:

ocena

)o

35

,+.0

4)

sn

punkty

0

')

t2

t6

4

8

WYDZIAT, PRAWA

Prawo

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 200

warunki i tryb rekrutacji na studia dzienne kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo

dojrzaloSci w systemie nowej matury,

I Podsta$9 przyjgcia na studia rta kierunek prarvo stanor.vi wynik e,rEzaminu maturalnego z

przedmiotu historia lub wiedza o spoleczeirstwie

I Dla os6b zdai4cych cgzamin rnaturalny na poziomie podstawowl,rn ilosc uz.vskanych

pr-rnktorv rnnozona jest przez wspolczynnik I DIa osob zdal4cych egzamin nraturalny na

pozromre rozszerzonynr ilosi uzyskanych punktor.v mnozona jest przcz rvspolczyDnik | ,2.

II I osobv, kt.re .zyskaly $wiadectwo dojrzakrsci w systerric starei matury,
przl stqpu jE do cgzanrirru rvstQpnego organizori,ar:ego na wydziale prawa u,,vB Frqzarnin
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IV

wstQpny obejmuje jeden z przedmiot6rv historia lub rviedza o spoleczeistwie - wvbrany przez

kandydata E_uzarnin wstepny ma charakter testowv.

2 llosi uzlskanych ptrnkto$ z egzamintr \\stgpnego rrrrozonajest przoz wspolczvnnik 1.2

Itl I o przrigciu na I rok studiorv dec'"rluje iloSc punktrirv uzvskanvch przez kanchdata

z cgzanttltu matrlralnego lub z cgzaminu wstgpnego

2 Jezeli ilosc punkt.w uzvskany'ch z e-ezanrinu nraturalnego na pozionrie rozszerzonvm

pomnozonvch przez i.vspolczynnik 1.2 jest nizsza od ilosci punktow uzyskanych na

poziomie podstarvorvym pomnozonlch przez r.vsporczynnik l. rvor.vczas przyjmuje sig

punktacjg korzystnq dla kandydata.

-i lVynik egzaminu wstQpnego wrai..ony jest rv punktach procentorvych Egzamin jest

zrJany jezeli kandydat uzyskal minimum 30% punktow mo2lirvych do uzyskania
.l Jeden procent punktow uzyskanych na swiadectrvie dojrzaloSci lub jeden procent punktorv

uzyskanych z egzaminu wst€pnego .iest rorvnowazny jednemu punktor.vi mno20nemu

oclpor.viednio przez rvspolczynnik I lub 1.2

W przypadku. gdy kandydat zdawal egzamin maturalny (egzamin dojrzaloSci) z

przedmiotu historia lub wiodza o spoleczeristwie nie ma on mozliwosci przyst4pienia do

(rgzamlnu wstgpnego

Prawo

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - 200

Nab6r na podstarvie z.lozenia wymaganych dokurnentorv do wyczerpania limitu przljgc

Prawo

.lednolite studia mrgisterskie - niestacjonarne

limit rnie jsc - 20

Nabtil na studia odbvi.va sig na pocz4tku kazdego senlestru na podstawie z.lctzcnia rvymagalvch

dtlkutncntti* W szczcgolnlch sytuaciach podigcie studi6rv mo2e nastapic rv toku ser)restru. na

nrocv declzii Dziekarra

-l ()



,\dministracja

strrdia drugiego stopnia - stRcjonlrne

lirnit nriejsc - 50

.'\bsohvcnci stt-tcliou piclr'"szcqo sk)pnia kierunku adrninistracja lub stosunki nrigdzvnalodolve

szkol rir2szych. kkjrc uzvskalv akred)1acjg Paristr.vori ej Konrisji .-\kredvtaci jnej przvnajnrniej

na'1ednlrn z tvch kierr-rnkorv - nabor na podstarvie zlozenia wymaganych clokuntentorv

O przljgciu na I rok studiirlv dec.vduje pozycja na li6cie sporz4dzonej na podsta'uvie oceny

na dyploruie

W plzl'padku kandydator.v, ktirrzy uz1'skali tq samQ ocenq na d1'plornie o kolejnoscr na

liscie deelduje Srednia ocen ze str.rdiriw pierwszeuo stopnra

.\dministracja

studia drugiego stopnia - niestncjonnrne

limit nriej sc - .100

.\bsoh.lenci studiolr pienvszego stopnia kierunku administracja lub stosunki rnigdzl.naroc.lowe -

nab6r na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w.

o przyjgciu na I rok studiow decyduje pozycja na liscie sporz4dzonej na podstawie oceny na

dvplomre

W przypadku kandydattiv, kt6rzy uzyskali tQ sam4 ocene na dyplomie

rankingorvej decyduje Srednia ocen ze studi6w pienvszego stopnia

l)opuszcza sip rnozliw.osc studiorvania absolrventow studi6w pienvszego

pokrer.lnynr po przeprowadzeniu rozmowy klvalifikacljnej

Errropeist"r-.ka

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

lintit nr iej sc - 50

o kolejnoSci na IiScie

stopnia o kierunkach

wvnik egzaminu

ilosi uzr skarrvch

ilosi uzt'skanvch

I

I

Podstarvp prz,,jgcia na studia na kierunck europeistvka stanorvi

ntaturalnego z przedrniotu historia [lb rvicdza o spoleczeristrvre

I l)la osob zdaj4cvch egzarnin rnaturalny na poziontie podstauorvrnr

punktorl nrnozona jest przez rvspolczvnnik I

I I)la osob zdaj4clch egzanrin rnaturalny na poziontie rozszerzon!In

punktorv nllo;/()na jest przcz rvsptilczvtrnik t,2

.



lll

3 Jezeli ilosc punktow uzyskanych z egzanrinu maturalnego na pozlomle rozszerzonvnl

pomnozonych przez wspolczynnik I,2 jest niZsza od ilosci punktow uzyskanych na

poziomie podstarvowym pomnozonych przez rvspolczynnik I, r.vorvczas przljmuje sig

punktacjg korzystn4 dla kandydata.

I Osoby. ktore uzyskaly riwiadectrvo dojrzaloici rv systemie starei matury, przystepul4

do egzaminu wstQpnego organizolvanego na Wydziale Prawa Ur,, B f:gzarnin \vstQpny

obejmuje .ieden z przedrnrotow: historia lub * iedza o spoleczer'rstwie - r.rybrany przez

kandydata Egzanrin !vstgpny nra charakter testorvv

I Il.Sc uz"skanych punktolv z t'-uzaminu wstgpnego nrntlzona jest przez *spolczlnnik

t.2

| . O przl,jpciu na I rok studiow decyduje iloSi punktow uzyskanych przez kandy<lata z

egzaminu maturalnego lub z egzaminu lvstgpnego

2 Wynik egzaminu wstQpnego przeprowadzonego na lVydziale prawa UrvB wyrazony

Jest w procentach Egzamin jest zdany, je2eli kandydat uzyskal minimum 309/o

punkt6w mo2liwych do uzyskania

3 Jeden procent punkt6w uzyskanych na swiadectw.ie dojrza{odci lub jeden procent

punkt6w uzyskanych z egzaminu wstgpnego jest rownolva2ny jednemu punktowi

mnozonemu odpowiednio przez wspolczynn ik I lub 1,2

Europeistyka

studiR pierwszego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 100

Nabor na podstalvie zlozenia wymaganych dokumentow do wyczerpania limitu miejsc

Przewodniczi;cy
Senatu Uniwersytetu rv Bia\mstoku

1 . r'\
pntf. lr futh. .lcrz; .\ikitonnriq,
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