
Uchwala Nr 357

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia lE stycznia 2006 roku

zmieniajqca Uchtualp Nr 287 Senatu Unht'ercytetu w Bialymstoku z lnia 20 kwietnia 2005

roku to sprattie zasad i trybu pr4yjgt oraz zakresu egzamintht wstqpnych na I rok stutlifw

w Uniwersytecie w Bia$mstoku w roku aka emickim 2006/2007 (tekst jednolit_v -
xdqcxnik do Uchwaly nr 346 Seru u Uniwersytetu v Bialtmstoku z dnia 23 listopula 2005

roku)

Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki DSW.R-4122/1/06 zalecajqaego

nowelizacjg uchwaly senatu w sprawie zasad itrybu przyjg6 na studia w roku akademickim

200612007, w zwi4zku z przepisami ustawy z d,nia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie

Wzszym ustala sig co nastgpuje:

I Senat Uniwersltetu w Bialymstoku maj4c na wzgledzie prawo kandydat6w do wyboru

kierunku studiow, dopuszcza mozliwo6i przyst4pienia do egzaminu wstQpnego

organizowanego przez uczelnig wszystkim kandydatom, ktorzy nie zdawali na

egzaminie maturalnym przedmiotu lub przedmiot6w wymaganych zakresem

postgpowania kwalifi kacyjnego na studia.

W cz96ci szczegolowej Uchwaly Nr 287 Senatu w Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

20 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu prryjgc oraz zakresu egzaminow

wstgpnych na I rok studiow w Uniwersytecie w Bialymstoku w roku akademickim

2006/2007 wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany :

WYDZIAL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Biologia

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 100



Chemia

jednolite studia magisterskie -stacj onarne

limit miejsc - 70

0chrona Srodowiska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 40

Dodaje siE zapis w brzmieniu:

,,Kandydaci, ktorzy nie zdawali na maturze egzaminu pisemnego z 2adnego przedmiotu

branego pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym, mog4 przyst4pic do pisemnego egzamlnu

wst€pnego organizowanego przez uczelnie..

a) z biologii na kierunek ,,biologia"

b) z chemii na kierunek ,,chemia"

c) z biologii lub chemii, do wyboru, na kierunek ,,ochrona Srodowiska',.

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania wynosi 125.

Do pisemnego egzaminu wstgpnego mog4 takte przystqpii kandydaci legitymuj4cy si9

Swiadectwem dojrzalodci uzyskanym w systemie starej matury. W tym przypadku wynik

egzaminu jest obowiqTuj4cy podczas tworzenia listy rankingowej,'

WYDZIAL EKONOMICZNY

Ekonomia
jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 150

Zarz1dzanie i marketin g

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 120

Dodaje sig zapis w brzmieniu:

,,W przypadku, gdy kandydat na studia stacjonarne, nie zdawal na egzaminie

maturalnym (egzaminie dojrzalosci) matematyki i (lub) igzyka obcego i (lub) wiedzy o

spoleczerlstwie lub historii lub geografii kryterium klasyfikacji jest test. Test sklada srg z

trzech czesci. matematyki, jgzyka obcego (angielski lub rosyjski lub niemiecki), wieoza o

spoleczenstwie. Kandydat zdaje tylko przedmiot nie wystgpujqcy na maturze. z ka2dq cz9(;ci

testu mozna uzyskai maksymalnie I 50 punkt6w wliczanych do rankingu"



WYDZIAI-FILOLOGICZNY

Filologia

specjalnoS6: filologia rosyjska

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 30

Dodaje sig zapis w brzmieniu

,,Je2eli kandydat nie zdawal na egzaminie maturalnym jgzyka rosyjskiego, winien przyst4pic

do egzaminu wstppnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2-5

przeliczanego na punkty w nastgpujqcy spos6b:

5,0 - 100 ph,

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt

2.0 - 0 pkt."

Filologia

specjalnosd: filologia rosyjska z jpzykiem angielskim

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 30

Dodaje sig zapis w brzmieniu.

,,W sytuacji, gdy kt6ry6 z jpzykow obcych nie byl przedmiotem egzaminu maturalnego,

kandydat winien przystqpii do egzaminu wst9pnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny i

ustny) ocenianego w skali 2-5 przeliczanego na punkty w nastgpujqcy spos6b:

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pk

3,0 * 40 pkt.

2,0 - 0 pkt"

Filologia

specjalnoSd: filologia bialoruska

jednolite studia magisterskie- stacjonarne

limit miejsc - 20



Dodaje sig zapis w brzmieniu:

,,Je2eli kandydat nie zdawal egzaminu maturalnego z igzyka bialoruskiego i/lub

rosyjskiego, winien przyst4pii do egzaminu wstgpnego z jgzyka bialoruskiego Iub rosyjskiego

(egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2-5 przeliczanego na punkty w nastQpu1Ecy

spos6b.

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 ph."

Filologia

specjalno6d: fi lologia angielska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 60

Dodaje sig zapis w brzmieniu:

,,Jezeli kandydat nie zdawal egzaminu maturalnego z lpzyka angielskiego, winien

przyst4pi6 do egzaminu wstQpnego z igzyka angielskiego w formie pisemnej i ustnej

oceniany w skali 50-100 punkt6w odpowiednio dla kazdej formy egzaminu. ostateczny

wynik stanowi sumg uzyskanych punkt6w (egzamin pisemny +ustny) podzielo na przez 2 "

Filologia

specjalno5d: fi lologia francuska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 30

Dodaje sig zapis w brzmieniu:

,,W przypadku braku na Swiadectwie dojrzalodci egzaminu maturalnego z jgzyka

francuskiego, kandydat przystgpuje do rozmowy kwalifikacyjnej w igzyku francuskim

ocenianej w przedziale 40-100 punkt6w."

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia pierwszego stopnia - stecjonarne

limit miejsc - 20

Dodaje sig zapis w brzmieniu:



,,W przypadku braku egzaminu maturalnego z

winien przystqpii do egzaminu wstepnego z historii lub

przeliczanego na punkty w nastqpujqcy sposob:

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt."

historii i/lub informatyki, kandydat

informatyki ocenianego w skali 2-5

WYDZIAL HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

Historia

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - I00

Dodaje sig zapis w brzmieniu:

,,W stosunku do kandydat6w, horzy uzyskali Swiadectwo dojrzalo6ci w systemie nowej

matury inie skladali egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczenstwie, bqd4

przyjmowani na podstawie egzaminu ustnego z przedmiot6w: historia i wiedza o

spoleczeistwie. Egzamin podlega ocenie komisji w skali od 0 do 100 ph. Egzamin uwa2a sig

za zdany, jeSli kandydat otrzyma minimum 30 pkt."

Socjologia

jednolite studia magisterskie- stacjonarne

limit miejsc - E0

Dodaje sig zapis w brzmieniu.

.,W stosunku do kandydat6w, ktorzy uzyskali Swiadectwo dojrzaloSci w systemre

nowej matury inie skladali egzaminu maturalnego z historii lub wiedzy o spoleczenstwie,

b9d4 przyjmowani na podstawie egzaminu ustnego z przedmiot6w: historia i wiedza o

spoleczenstwie. Egzamin podlega ocenie komisji w skali od 0 do 100 pkt Egzamin uwaza sig

za zdany, jeSli kandydat otrzyma minimum 30 pkt."



WYDZIAI, MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Fizyka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 100

Fizyka

specjalnoS6: techniki komputerowe - stacjonarne

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 75

Dodaje sig zapis w brzmieniu.

.,Kandydaci, ktorry nie zdawali egzaminu maturalnego z fizyki illub matematyki w systemie

nowej matury uczestnicz4 w rozmowie kwalifikacyjnej obej muj4cej oceng :

a) poziomu wiedzy z fizyki i matematyki w zakresie szkoly Sredniej,

b) zainteresowari kandydat4

c) motywacji kandydata.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny kandydata w skali punkowej od 0 do 100 punkt6w."

Matematyka

jednolite studin magisterskie - stacjonarne

Matematyka

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

l4czny limit - 120

Dodaje sig zapis w brzmieniu;

,,Kandydaci, kt6rzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki mog4 przyst4pic

do egzaminu wstepnego na zasadach i wspolnie z kandydatami zdal4cymi star4 maturQ."

Informatyka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

Iimit miejsc - 40

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 80

Dodaje sig zapis w brzmieniu:



,,Jezeli kandydat nie zdawal egzaminu maturalnego z matematyki podstawq

kwalifikacji jest egzamin wstepny z matematyki w formie pisemnej wg zasad obowi4zuj4cych

dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzalo6ci w systemie starej matury."

WYDZIAI- PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII

Pedagogika

jednolite studia magisterrkie - stacjonarne

limit miejsc - 340

Dodaje sig zapis w brzmieniu

,,Podstaw4 przyjgcia na studia, na

pisemnej egzaminu maturalnego z jgzyka

podstawowym."

WYDZIAL PRAWA

Prawo

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 200

Europeistyka

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 50

Dodaje sig zapis w brzmieniu:

,,Osoby, kt6re na egzaminie maturalnym nie zd'awaly historii lub wiedzy o

spoleczehstwie, jako przedmiotu obowiqzkowego lub jako przedmiotu dodatkowego,

przystEpujq do egzaminu wstqpnego organizowanego na Wydziale Prawa. Egzamtn wstQpny

obejmuje jeden z przedmiot6w: historia lub wiedza o spoleczeistwie - wybrany przez

kandydata. Egzamin wstQpny ma charakter testowy.

IIoSc uzyskanych punkt6w z egzaminu wstepnego mnoZona jest przez wspolczynnik 1,2."

Przevodniczqc!

kierunek Pedagogika,

polskiego i jqzyka

wynik czgSci

na poziomie

stano\r/l

obcego

Senatu Un oersytetu) w Bialymstoku



Zalqcznik
do Uchwaly nr 357
Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku
z dnia lE slycznia 2006 roku

Uchwala nr 287

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie 6asad, trybu przfiet orurz zakresu egzaminiw wstqtnych na I rok stutlidtv

w Uniwercytecie w Bialymstoku w roku akademickim 2006/2007

(tekst jednolity)

ze zmianami wprowadzonymi Uchwalq nr 346 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 23 listopada 2005 r. oraz uchwalq nr 3 57 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 18 stycznia 2006 roku

I Czp56 og6lna

$r
Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi nab6r kandydatow na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia w ramach limitu miejsc (przyj96) ustalonego

przez Senat,

,,6 $2

l. Przyjgcie kandydat6w na pierwszy rok studi6w nastgpuje na podstawie postgpowania

kwalifikacyjnego, kt6rego elementami sq:

- konkurs Swiadectw - dla kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane

w systemie starej matury,

- konkurs (ranking) Sredniej punkt6w procentowych uzyskanych z przedmiot6w w czgSci

pisemnej egzaminu maturalnego - dla kandydatow posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo6ci

uzyskane w systemie nowej matury,

-. konkurs (klasyfikacja koricowa) Swiadectw ukoirczenia szkoly Sredniej - dla kandydatow

posiadajqcych Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie nowej matury - jako

krgerium dodatkowe



2

3

- egzamin pisemny,

- egzamln ustny,

- rozmowakwalifikacyjna,

- ranking Sredniej ocen ze studiow pierwszego stopnia - dla kandydat6w na studia drugiego

stopnla,

- ranking ostatecznego wyniku studi6w pierwszego stopnia (ocena na dyplomie) - dla

kandydatow na studia drugiego stopnia,

- nab6r na podstawie zloLenia wymaganych dokumentow.

Wszystkie etapy postQpowania kwalifikacyjnego oceniane sq punktowo.

Postgpowanie rekrutacyjne l4cz4ce dwa etapy kwalifikacji jest ukonczone z wynikiem

pozy.tynvnym, jeSli kandydat uzyska z kazdego etapu egzaminu wynik pozytywny

Pisemny egzamin wstepny jest anonimowy. Pracg pisemn4 oceniaj4 niezaleZnie dwaj

egzaminatorzy, specjali6ci z danego przedmiotu. W razie niezgodnoSci opinii

egzaminatorow, ostateczn4 oceng (lub punktacjg) ustala przewodnicz4cy komisji

W postppowaniu rekrutacyjnym nie uwzglgdnia si9 certyfikat6w jgzykowych

$3

Zestawy zagadnieh oraz ewentualny wykaz literatury do egzaminu wstQpnego s4

udostgpniane kandydatom nie p6Zniej niz na 4 miesi4ce przed terminem rozpoczgcia

egzamin6w wstQpnych, na warunkach okre6lonych przez Dziekana.

s4

Tematy prac pisemnych oraz testy przygotowuj4 z uwzglgdnieniem zasad tajno6ci, osoby

wyznaczore pr zez P rzewodnicz4cy ch Komisj i Wydzialowych

Pisemne prace egzaminacyjne mog4 by6 udostgpniane do wgl4du kandydatom w obecnoScr

przedstawiciela Wydziaiowej Komisji Rekrutacyjnej w ci4gu 14 dni od dnia ogloszenia

wynikow egzaminu pisemnego.

tis

Postepowanie kwalifikacyjne przeprowadzaj4 Wydziaiowe Komisje Rekrutacyjne, powolane

na wniosek Rady Wydzialow przez Dziekana

Przewodnicz4cym Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub inny nauczyciel

akademicki wyznaczony przez Dziekana.

2

4.

2

2

l.

1



3. Do zadah Wydziaiowej Komisji Rekrutacyjnej naleLy w szczegolnoSci.

l) zatwierdzanie test6w i temat6w prac pisemnych (wyboru dokonuje przewodniczEcy wKR)
oraz nadzor nad ich organizacyjnym przygotowaniem,

2) kontrola kompletnodci dokument6w skladanych przez kandydat6w,

3) zawiadomienie kandydat6w o terminie postgpowania kwalifikacyjnego,

4) przeprowadzenie postgpowania kwalifikacyjnego, w przypadku posfugiwania siQ punktaci4 -
podanie wynik6w kwalifikuj4cych do przyjgcia,

5) podawanie do wiadomo6ci wynik6w kazdego etapu egzamin6w,

6) przyjmowanie kandydat6w na studia w ramach limitu,

7) indywidualne, pisemne powiadomienie kandydat6w o przyjgciu lub nie przyjgciu na studia,

8) opiniowanie odwolafi do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

9) wydawanie zaliwiadczeh o wynikach postgpowania, w kt6rych naleLy kazdorazowo
zamieszczac peln4 informacj g zawierai4c4 wyniki wszystkich erement6w postQpowanra

kwalifikacyjnego:

lo)w przypadku egzaminu wstQpnego - podanie wszystkich przedmiotow i uzyskanych
wynik6w (stopnie, punkty),

- w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej - podanie wynik6w,

- w przypadku posfugiwania sig punktacja - podanie wynik6w kwalifikuj4cych
do przyjgcia,

I I ) odsylanie dokument6w kandydatom nie przyjgtym na studia.

4 w pracach wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych mog4 brac udzial przedstawiciele

studentow. Ich liczbg okredla Rada wydziafu, na wniosek organu Samorz4du Studenckiego.
5. w sklad wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych, w charakterze obserwatora, mog4

wchodzid nauczyciele szk6l Srednich delegowani przez Kuratora o6wiaty. Decyzjg w te1

sprawie podejmuje Rada Wydziafu.

6 uczelnian4 Komisig Rekrutacyjnq powofuje Rektor. przewo dniczqcym Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej jest Prorehor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Do skladu uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej Rektor mo2e powolai przedstawiciela Samorz4du studenckiego.

7 Do zadah Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale2y w szczegolnoSci:

l) koordynacja i nadz6r nad prac4 Komisji Wydziatowych,

2) przyjmowanie informacji i protokolow wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych z
wynik6w i przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego na poszczegolnych kierunkach i
specjalno6ciach,



3) rozpatrywanie i przedkladanie Rektorowi wniosk6w w sprawie odwolali kandydatow od

decyzji Wydzialowych Komisj i Rekrutacyjnych

66

Wydzialowe Komisje Rekrutacyjne, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach

niepelnosprawnych, doloz4 wszelkich staran, aby zapewnic kandydatom dogodne warunki

uczestnictwa w post9powaniu kwalifikacyjnym.

Szczegolowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postppowaniu

kwalifikacyjnym na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku okreSla Dziekan Wydzialu, w

momencie zlo2enia dokument6w przez kandydata. Iecz nie pozniej ni2 na 14 dni przed dat4

r ozpoczgcia egzaminu wstQpnego.

2

A

3.

I

2.

t.

$7

Kandydaci posiadajqcy dyplom IB (lnternational Baccalaureat) uzyskany w ramach

programu Matury Migdzynarodowe, podlegaj4 kwalifikacji na zasadach analogicznych do

kandydatow posiadajqcych Swiadectwa dojrzalo3ci uzyskane w systemie nowej matury

Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania z przedmiotu zdawanego na poziomie

r ozszerzony m (HL) wynosi 220.

Maksymalna liczba punktow moZliwych do uzyskania z przedmiotu zdawanego na poziomte

podstawowym (SL) wynosi 100

Oceny (punkty na dyplomie IB) bpd4 przeliczane w spos6b nastgpuj4cy:

I ) poziom rozszetzony przedmiotu (HL): 7 - 2z0pl<t, 6 - l90pkt, 5 - l60pkt, 4 - I 20ph,

I - 95ph, 2 - 65pkt, I - 30ph.

2) poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7- 100pkt,6 - 95pkt, 5 - 75pkt,4 - 55pkt,

3 - 40pkr, 2 - 35pkt, I - 30ph

s8

Posiadacze malur zagranicznych maj4cy obywatelstwo polskie, s4 przyjmowani na studia

wedlug zasad obowi4zuj4cych kandydatow posiadaj4cych matury polskie

Osoby, kt6re uzyskaly Swiadectwo ukonczenia szkoly Sredniej za granic4 bpd4 dopuszczane

do postgpowania kwalifikacyjnego, jeZeli przedloZ4 nostryfikacjg Swiadectwa dojrzaloSci lub

jczeli Swiadectwo to zawiera stwierdzenie. iz dana osoba ma prawo ubiegania siE o studia

wyzsze w kraju wystawienia tego Swiadectwa albo tez do 6wiadectwa jest dolEczone 
lt



zaswiadczenie, wystawione przez polski konsurat, szkolg rub wradze szkorne w.ra6ciwego
kraju, potwierdzaiqce uprawnienie do ubiegania sig o studia wyzsze w kraju wystawienia
swiadectwa. Swiadectwo takie mo2e zostai potwierdz one ptzez odpowiednie Kuratorium
odwiaty wlasciwe dla miejsca zamieszkania kandydata w polsce Iub wlaSciwego ze wzglgdu
na siedzibp szkoly wy2szej

$e
L Cudzoziemcy, o ktorych mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z d,nia 27 lipca 2005r prawo

szkolnictwie wyzszym (Dz U. Nr 164 poz. 1365) s4 kwalifikowani na I rok studrow na
zasadach analogicznych, jak kandydaci posiadai4cy riwiadectwo dojrzalosci uzyskane w
systemie starej matury

2. Przyjpcie na studia cudzoziemc6w nie wymienionych

szkolnictwie wyzszy m reguluj4 odrgbne przepisy.

w aft 43 ust. 2 Ustawy prawo o

$10
I Od kandydat6w na I rok studi6w wymagane s4 nastgpuj4ce dokumenty.

l) formularz wypelniony wedlug okredlonego wzoru,

2) formularz deklaracji z okre6leniem wybranego igzyka obcego i poziomu lektoratu.
3) nowa matura

swiadectwo dojrzalo6ci w oryginale lub odpis swiadectwa dojrzalodci wydany przezokrggowa
Komisip Egzaminacyjn4 lub kopig notariarnie poswiadczonq oryginal swiadectwa ukoftczenia
szkoty sredniej lub jego kopia potwierdzona przez szkolg,

4) stara matura

Swiadectwo dojrzalo(ci wydane przez szkolg rub swiadectwo dojrzalosci
i Swiadectwo ukohczenia szkoly $redniei, rub kopie notariarnie podwiadczone tych dokument6w,

5) dow6d uiszczenia oplaty wnoszon e1 przez kandydata ubiegaj4cego sig o przyjgcie na
studia,

6) orzeczenie lekarskie, stwierdzai4ce brak przeciwws kazah do studiowania na obranej
specjalnoSci,

7) 4 lotografie legitymacyjne, (cyfrowe)

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) orygina'l dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, danego lub pokrewnego
krerunku studi6w, w przypadku kandydatow na studia drugiego stopnia,
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2.
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Wysoko6c oplaty pobieranej od kandydat6w ubiegaj4cych siq o przyjgcie na studia, zostanre

ustalona przez Rektora, po okreSleniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu g6rnej

granicy oplat i podana do wiadomo6ci w terminie poiniejszym W uzasadnionych

przypadkach Dziekanowi przysfuguje prawo zwolnienia kandydata z obowi4zku uiszczenia

tej oplaty.

W przypadku przedlolenia orzeczenia lekarskiego, stwierdzaj4cego przeciwwskazania

zdrowotne do podjgcia studi6w na wybranym kierunku, WKR moZe odmowic dopuszczenia

kandydata do postgpowania kwalifi kacyj nego.

$11

Niestawienie sig kandydata na egzamin lub jego czg6i, w terminie podanym do wiadomoSci

publicznej, eliminuje go z dalszego udzialu w postgpowaniu kwalifikacyjnym Kandydat,

ktory z wa2nych przyczyn nie m6gl stawii sig w wyznaczonym dniu na egzamin ustny,

n,oze za zgod4 przewodnicz4cego wladciwej komisji, przyst4pic do egzaminu w innym dniu

egzamin6w ustnych.

Z przebiegu postepowania kwalifikacyjnego kaZdego kandydata sporzqdza siE protokol,

kt6rego druk stanowi integraln4 czgSc formularza dla kandydata na studia W protokole

wpisuje sig wyniki uzyskane z k dego etapu postQpowania kwalifikacyjnego. Protokol

powinien byi podpisany przez Przewodnicz4cego i wszystkich czlonk6w Komisji.

Wszystkie skre6lenia i zmiany dokonl.wane w protokole, powinny byc uzasadnione i

potwierdzone podpisem Przewodnicz4cego Komisji

Laureaci i finaliSci olimpiad i konkurs6w przyjmowani s4 na I rok studiow przez

wydzialowe komisje rekrutacyjne z pominigciem postgpowania kwalifikacyj nego, zgodnie z

Uchwatq nr 288 Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 roku z

pozniejszymi zmianami

Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego, dotycz4cego naboru na okre5lony kierunek

studi6w, Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna sporz4dza protokol zawieraj4cy listg

wszystkich kandydat6w w kolejnoSci uzyskanych wynik6w oraz podjgt4 decyzjg o przyjgcru

b4dl nie przyjgciu na studia podpisan4 przez czlonkow i przewodnicz4cego WKR. Listg

osob przyjgtych, zgodnie z decyzj4 przewodnicz4cego, Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna

podaje do wiadomoSci kandydatom poprzez jq wywieszenie i umieszczenie na stronach

internetowych.

.1



$12
l. w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, na skutek rezygnacji kandydat6w, wKR

wypelnia automatycznie miejsca o osoby zajmui qce kolejne pozycje w protokole doboru

kandydat6w,

2. w przypadku, gdy liczba kandydat6w na dany kierunek - specjalnoSi, zakwalifikowana w
przedziale kohcz4cym konkurs (ranking), przekroczy okreslony limit przyjgc, dodatkowym

kryterium kwalifikacji jest Srednia ocen uzyskana z przedmiot6w obietych sysremem

rekrutacji na poszczeg6lne kierunki studi6w ze swiadectwa dojrzalosci w przypadku starej

matury lub 6wiadectwa ukoiczenia szkoly Sredniej w przypadku nowej matury.

3 od decyzji wydzialowej Komisji rekrutacyjnej, przysluguje odwolanie do Uczetnianej

Komisji Rekrutacyjnej w terminie l4 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyigcia na

dany kierunek studi6w.

4. Podstaw4 odwolania od decyzji mo2e byc jedynie wskazanie naruszenia warunk6w i trybu

rekrutacji na studia. Kandydat moze r6wnie2 byt przyjpty na inny kierunek studiow, na ktory
nie zostal wyczerpany limit miejsc pod warunkiem jednolitosci zakresu egzaminu

wsrQpnego,

5. ostateczn4 d ecyzjg o przyjgciu na studia podejmuje Rektor na wniosek uczelnianei Komisii
Rekrutacyjnej.

6 Decyzje o zwigkszeniu limitu przyjgl oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji
podejmuje Rektor, na wniosek wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej, okre6laj4c jednoczesnie

termin przeprowadzenia postgpowania kwalifi kacyjnego



II. CzpSt szczeg6lowa

WYDZIAI, BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Biologia

jednolite studie magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 100

Chemia

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 70

Ochrona Srodowiska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 40

Postgpowanie kwalifikacyjne odbywa si9 na podstawie konkursu Swiadectw.

I warunkiem ubiegania sig o przyjgcie na dany kierunek studiow, w przypadku kandydat6w

legitymui4cych sip swiadectwem dojrzaiosci uzyskanym w systemie nowej matury, gest

zdanie pisemnego egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spoSrod

nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomi4 geografia, matematyka

Wynik, wyraZony w procentach, uzyskany za egzamin:

a) zdawany na poziomie podstawowym staje sig liczb4 punkt6w rankingowych,

b) zdawany na poziomie rozszerzonym staje sig liczb4 punktow rankingowych po

przemnoZeniu przez wspolczynni k 1,25.

w przypadku, gdy na swiadectwie dojrzaloSci podany jest oddzielnie wynik w procenrach za

czgsi egzaminu zdawan4 na poziomie podstawowym i czg6i zdawanq na poziomie

rozszerzonyrn, wspolczynnik 1,25 dotyczy wyniku tej drugiej czg5ci, a pod uwagq bierze sig

wyni k jed nej korzystniej szej czgsci egzaminu.

Jesli kandydat zdawal na maturze egzaminy z wigkszej liczby przedmiot6w spodrod

wymienionych wyzej, pod uwagg bierze sig wynik naj korzystniej szy

2 W przypadku kandydat6w legitymuj4cych sig S\viadectwem dojrzaloSci uzyskanym w
systemre starej matury, przy kwalifikacji na studia bierze sig pod uwagg sumg najwyzszy.ch
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ocen uzyskanych na swiadectwie dojrzalosci z nastgpui4cych przedmiotow: biologia, chemra,

fizyka i astronomia, geografia, matematyka.

Suma ocen przemnozona przez wspolczynnik 3,5 (przy szesciostopniowej skari ocen) lub
przez 4,0 (przy czterostopniowej skali ocen) staje sig punktacj4 rankingowq.

Kandydaci, kt6rzy nie zdawali na maturze egzaminu pisemnego z Ladnego przedmrotu

branego pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym, mogq przyst4pii do pisemnego

egzamrnu v/stgpnego organizowanego przez uczelnig:

a) z biologii na kierunek ,,biologia,,,

b) z chemii na kierunek ,,chemia",

c) z biologii lub chemii, do wyboru, na kierunek ,,ochrona Srodowiska,,.

Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania wynosi 125.

Do pisemnego egzaminu wstQpnego mogq takze przryst4pic kandydaci legitymuj4cy sig

$wiadectwem dojrzalo6ci uzyskanym w systemie starej matury. W tym przypadku wynik
egzaminu jest obowi4zujqcy podczas tworzenia listy rankingowej.

Liczba punkt6w uzyskana przez kutdydata na studia, wedfug podanych wyZej zasad, lest
podstaw4 utworzenia list rankingowych kandydat6w na poszczeg6lne kierunki studi6w.
w przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali tQ sam4 liczbg punkt6w, o kolejno6ci na li6cie
decyduje wyzsza ocena koitcowa na Swiadectwie dojrzaloSci (Swiadectwie ukoriczenia szkolv
Sredniej - w przypadku nowej matury) kolejno z:

a) biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki - dra kandydatow ubiegai4cych srg .
przyjEcie na kierunki ,,biologia', i ,,ochrona drodowiska'',

b) chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki - dla kandydatow ubiegaj4cych srg o
przyjgcie na kierunek ,,chemia".

Ochrona Srodowiska

studia drugiego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 20

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 20

,1
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Postgpowanie kwalifikacyjne odbywa sig na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukonczenia

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

arJtmetycznej wliczane sE oceny z egzaminow i zaliczei z przedmiotow niekoncz4cych sig

egzaminem z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ci4gu calego okresu studiow

licenciackich

WYDZIAN, EKONOMICZNY

Ekonomia

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 150

Zarzqdzanie i marketi n g

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 120

Klaryfikacja odbywa sig na @stawie konhrsr Swiadectw lub testr z maematyki, jpzyka obcego i wied4 o

spoleczeirswie.

zesady rekrutacji dla kandydat6w, ktrirzy uzyskali Swiadectwo dojrzalosci w systemie

nowej matury.

Ranking uwzglpdnia przedmioty egzaminu maturalnego z matematyki, jgzyka obcego oraz

wiedzy o spoleczenstwie lub historii lub geografii

Algorytm wskaznika rankingowego :

W : M (P x I 2, R x 1.5) + Jo (P x 1 2, R x 1.5) + D (WS, c, H)(p x t.2, R x I 5)

M - liczba punktow odpowiadajqca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z

matematyki na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R);

Io - liczba punkt6w odpowiadai4ca procentowemu wynikowi egzaminu maturalneso z jgzyka

obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

D - liczba punktow odpowiadaj4ca procentowemu wynikowr egzaminu maturalnego z wiedzy o

spoleczenstwie lub geografii lub historii na poziomie podstawowym Iub rozszerzonym,

l0



wynik maturalny (przeliczony na punkty) na poziomie podstawowym jest mno2ony przez

wskaznik (1.2), natomiast na poziomie rozszerzonym przez (1.5).

Zasady rekrutacji dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzalosci w systemie

starej matur]

Ranking uwzglgdnia przedmioty maturalne z matematyki, igzyka obcego oraz wiedzy o
spoleczefrstwie lub historii lub geografii. Oceny maturalne s4 transformowane na punktv wedfus

nastQpuJecego przelicznlka:

Przelicznik ocen kohcowych na punkty

Ocena Punkty

Celujqcy 150

Bardzo dobry 120

Dobry 90

Dostateczny I:,

Dopuszczaj4cy 50

Algorytm wskainika rankingowego :

W: M + Jo + D(WS, G, H)

M - liczba punkt6w odpowiadaiqca wynikowi egzaminu maturarnego z matematyki;

Jo - liczba punkt6w odpowiadaiqca wynikowi egzaminu maturalnego z jpzyka obcego;

D - liczba punkt6w odpowiadaj4ca wynikowi egzaminu maturalnego z wiedzy o spoleczeistwie

lub geografii lub historii;

w przypadku, gdy kandydat na studia stacjonarne, nie zdawal na egzaminie maturalnym

(egzaminie dojrzaloSci) matemaryki i (lub) jgzyka obcego i (lub) wiedzy o spoleczehstwie lub
historii lub geografii kryterium klasyfikacji jest test. Test sklada sig z trzech czgsci: matematyki,
jgzyka obcego (angielski lub rosyjski lub niemiecki), wiedzy o spoleczeistwie. Kandydat zdaje

tylko przedmiot nie wystgpui4cy na maturze. z kuzdej czgSci testu mo2na uzyskac maksymalnie

150 punkt6w wliczanych do rankingu.

Ekonomia

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - 150

n



Ekonomia

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 150

Zarz4dzanie i m arketin g

studia pierwszego stopnia - niestRcjonarne

limit miejsc - 60

Nabor na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc.

WYDZIAI, FILOLOGICZNY

Filologia polska

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 90

Filologia polska

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

bez limitu

l. Dla kandydat6w, k6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury,
podstawQ kwalifikacji stanowi wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego przeliczany

z punkt6w procentowych na punkty w skali l:l w zale2nodci od poziomu egzaminu

maturalnego ilo56 punkt6w mnozona jest przez wspo{czynnik:

poztom (ozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

2 Dla kandydatow, lc6rzy uzyskali iwiadectwo dojrzaloSci w systemie starej matury,

podstawg kwalifikacji stanowi ocena egzaminu dojrzalodci z jgzyka polskiego przeliczana na

punkty w nastgpuj4cy sposob:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 100 ph.

5,0 - 80 pkt.

4.0 - 60 ph.

3,0 - 40 pkt.

w skali 4-stopniowej:

s,0 - 100 ph.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pk.

t2



2,0 - 20 pl<t.

Filologia polska

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

bez limitu

Kwalifikacja na podstawie zlo Zenia wymaganych dokument6w.

Do postgpowania kwalifikacyjnego b9d4 dopuszczeni kandydaci z dypromem licenc.;ara rego
samego kierunku studiow.

Filologia

specjalnoS6: fi lologia rosyjska

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 30

Filologia

specjalno66: fi lologia rosyjska

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

bez limitu

l. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskati swiadectwo dojrzaro6ci w systemie nowej matury
podstawg kwalifikacji stanowi suma wynik6w egzaminu maturarnego z jgzyka porskiego i

igzyka rosyjskiego przeliczanych z punkt6w procentowych na punkty w skali l:1. w
zale2no6ci od poziomu egzaminu maturalnego irodi punktow mnozona jest przez
wspolczynnik:

poziom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

Je2eli kandydat nie zdawar na egzaminie maturarnym igzyka rosyjskiego, winien przysr4prc

do egzaminu wstgpnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2-
5 przeliczanego na punkty w nastppuj4cy spos6b:

5,0 - 100 pkt

4,0 -70 pk

3.0 - 40 Dkt.

IJ



2,0 -0 pkt

2 DIa kandydatow, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury,
podstawe kwalifikacji stanowi4 oceny egzaminu dojrzalosci z jpzyka polskiego i igzyka
rosyjskiego przeliczane na punkty w nastgpuj4cy sposob.

w skali 6-stopniowej.

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt

4,0 - 60 ph.

w skali 4-stopniowej.

5,0 - 100 pkr

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

3,0 - 40 pkt

2.0 - 20 pkt

ostateczny wynik jest sum4 punkt6w uzyskanych z przericzenia ocen egzaminu dojrzalosci.

Jezeli kandydat nie zdawal na egzaminie dojrzalodci igzyka rosyjskiego branajest pod uwagg

ocena z kwalifikacji kohcowej ze Swiadectwa dojrzalodci przeliczana na punkty w
nastQpuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - lO0 pkt.

5,0 - 80 pkt

4,0 - 60 pkr

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 plct

Uzyskane punkty za ocenQ roczne mn oione s4przez wspolczynnik 0,5.

W przypadku braku oceny rocznej z jgzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalo6ci kandydat

winlen przyst4pic do egzaminu wstQpnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny iustny)
ocenianego w skali 2 - 5 przeltczanego na punkty w nastgpuj4cy sposob:

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pLt.

Filologia

specjalno3d: filologia rosyjska z jgzykiem angielskim

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 100 pk1.

4.0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt.
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limit miejsc - 30

L Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury,
podstawE kwalifikacji stanowi suma wynik6w egzaminu maturalnego z igzyka polskiego,

igzyka rosyjskiego i jgzyka angielskiego. wyniki przeliczane s4 z punkt6w procentowych na

punkty w skali I : L w zalezno6ci od poziomu egzaminu maturalnego iloSc punkt6w mnozona

Jest pr zez wspolczynn ik :

pozrom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

w sytuacji, gdy ktoryij z jazvkow obcych nie byl przedmiotem egzaminu maturarnego,

kandydat winien przyst4pii do egzaminu wstgpnego z tego przedmiotu (egzamin pisemny r

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

5,0 -100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pk.

2,0- 0ph

2. Dla kandyd at6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzaloSci w systemie starej marurr,
podstawg kwalifikacji stanowi4 oceny egzaminu dojrzalodci z jgzyka polskiego, igzyka
rosyjskiego i jEzyka angielskiego. W sytuacji, gdy kt6ry6 z jpzyk6w obcych nie byl
przedmiotem egzaminu dojrzalosci, brana jest pod uwagg ocena kwalifikacji koricowei ze

Swiadectwa dojrzalo6ci. Oceny przeliczane sq na punkty w nastppuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej:

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt,

4,0 - 60 pkt,

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 100 pkl

4,0 - 70 pkt,

3,0 - 40 pkt.

3,0 - 40 ph.

2,0 - 20 ph

Punkty za ocenp roczn4 mnozone sq przez wspolczynnik 0,5.

ostateczny wynik jest sum4 punkt6w uzyskanych z przericzenia ocen z trzech igzyk6w
stanowi4cych podstawg kwalifi kacj i.
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W przypadku braku oceny rocznej z jgzyka rosyjskiego i/lub angielskiego na Swiadectwie

dojrzalosci kandydat winien przyst4pii do egzaminu wst9pnego z tego przedmiotu (egzamin

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

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt

2.O - 0 pkt

Filologia

specj aln066: filologia bialoruska

jednolite studia magisterskie- stacjonarne

limit miejsc - 20

1. Dla kandydatow, kt6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzalo6ci w systemie nowej matury,

podstawg kwalifikacji stanowi suma wynikow egzaminu maturalnego z jizyka polskiego i

jgzyka bialoruskiego lub rosyjskiego W sytuacji, gdy oba jgzyki obce byly przedmiotem

egzaminu maturalnego. brany jest pod uwagg ten jgzyk, z kt6rego kandydat uzyskal lepszy

wynik. Wyniki przeliczane s4 z punkt6w procentowych na punkty w skali l: I W zaleZnodci

od poziomu egzaminu maturalnego ilo56 punktow mno2ona jest przez wspolczynnik.

poziom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik 1

Jezeli kandydat nie zdawal egzaminu maturalnego z 1pzyka bialoruskiego i/lub rosyjskiego,

winien przyst4pic do egzaminu wstQpnego z jgzyka bialoruskiego lub rosyjskiego (egzamrn

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

5,0 -100 pkt.

4.0- 70 pkt.

3.0 - 40 Dkt

2.0 - 0 okt

2. Dla kandydat6w, ktorzy uzyskali Swiadectwo dojrzalo6ci w systemie starej matury,

podstawg kwalifikacji stanowi4 oceny egzaminu dojrzalo6ci z jpzyka polskiego i ipzyka

bialoruskiego lub rosyjskiego przeliczane na punkty w nastQpujqcy sposob
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w skali 6-stopniowej:

6,0 - 100 pkr,

5,0 - 80 ph.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pln.

ostateczny wynik jest sumq punktow uzyskanych z przericzenia ocen z eqzaminu
dojrzaloSci.

Jezeli kandydat nie zdawal na egzaminie dojrzalodci iqzyka biaroruskiego i/lub rosyjskiego
brana jest pod uwagg ocena roczna ze dwiadectwa dojrzarosci przericzana na punkty w
nastgpu14cy sposob:

w skali 6-stopniowej. w skali 4_stopniowe;:

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

Uzyskane punkty za oceng roczn4 mnozone sq przez wspolczynnik 0,5.

w przypadku braku oceny rocznej z igzyka bialoruskiego lub rosyjskiego na dwiadectwie
dojrzalosci kandydat winien przyst4pii do egzaminu wstepnego z jpzyka bialoruskrego lub
rosyjskiego (egzamin pisemny i ustny) ocenianego w skali 2 - 5 przeliczanego na punkty w
nastgpuj4cy spos6b.

5,0 - 100 pkt.

4,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 0 pkt

Filologia

specjalno56: filologia angielska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 60

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne

w skali 4-stopniowej:

5,0 - 100 pkr.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 ph.

5,0 - 100 pkr.

4,0 - 70 pkt

3,0 - 40 pkt
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limit miejsc - 90

I Dla kandydat6w, ktorzy uzyskari iwiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury,
podstawg kwalifikacji stanowi wynik egzaminu maturainego z igzyka angierskiego

przeliczany z punktow procentowych na punkty w skali l.r w zaleznosci od Dozromu

egzaminu maturalnego ilodc punktow mnozona jest przez wspolczynnik.

poziom rozszerzony - wspolczynnik I,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

Jezeli kandydat nie zdawar egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego, winien przyst4pii

do egzaminu wstgpnego z igzyka angierskiego w formie pisemnej i ustnej oceniany w skari

50-100 punkt6w odpowiednio dra kudel formy egzaminu. ostateczny wynik stanowi sumg

uzyskanych punkt6w (egzamin pisemny +ustny) podzielo n4 przez 2.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punkt6w na egzaminie maturalnym (wstQpnym) z
jgzyka angielskiego przez 2 lub wigcej kandydat6w, o miejscu na lidcie przyigtych na studia

decydowai bgdzie wynik procentowy zdobyty przez tych kandydat6w na prsemnym

zewnQtrznym egzaminie maturalnym z jgzyka polskiego.

2. Dla kandydat6w, ktorzy uzyskari swiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury,
podstawg kwalifikacji stanowi egzamin wstgpny z jpzyka angierskiego w formie pisemnej i

ustnej oceniany w skali 50-100 punkt6w odpowiednio dla kazdej formy egzamrnu

Ostateczny wynik stanowi sumg uzyskanych punkt6w (egzamin pisemny + ustny) podzielon4
przez 2.

Egzamin uwaza sig za zdany, je6li kandydat uzyska minimum 50 punktow z kazdej jego

czgSci

Filologia

specjalnoS6: filologia angielska

studia drugiego stopnin - niestacjonarne

limit miejsc - 75

Rozmowa kwalifikacyjna w jgzyku angielskim w zakresie wiedzy filologicznej i kompetencji
jgzykowych obejmuj4cych program studiow licencjackich

Nlinimalna liczba punkt6w, przy kt6rych egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej uznajc sig

za zdany, wynosi 50.

Do postgpowania kwalifikacyjnego b9d4 dopuszczeni kandydaci z dyplomem Iicencjara tego
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samego lub pokrewnego kierunku.

Filologia

specjalnoSd: fi lologia francuska

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 30

l. Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzarodci w systemie nowej matury, podstawQ
kwalifikacji stanowi wynik egzaminu maturarnego z igzyka francuskiego przeliczany z punktow
procentowych na punkty w skali 1:1. W zale2no6ci od poziomu egzaminu maturalneqo iloSc
punktow mnoZona jest przez wspolczynnik:

poziom rozszetzony - wspolczynnik 1,2

poziom podstawowy - wspolczynnik I

w przypadku braku na 6wiadectwie dojrzarodci egzaminu maturalnego z jpzykafrancuskrego,

kandydat przystgpuje do rozmowy kwalifikacyjnej w igzyku francuskim ocenianej w przedziare
40-100 punktow.

2 Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskali 6wiadectwo dojrzalodci w systemie starej matury, podstawg
kwalifikacji stanowi egzamin wstgpny w formie rozmowy kwalifikacyjnej oceruanej w
przedziale 40- I 00 punkt6w.

Egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej uwaza sig za zdany, jesri kandydat uzyska
minimum 40 punkt6w.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 20

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne

bez limitu

'l Dla kandydat6w, kt6rzy uzyskari swiadectwo dojrzalosci w systemie nowej matury,
podstawg kwalifikacji stanowi suma wynik6w egzaminu maturarnego z igzyka polskiego i
historii lub informatyki. w sytuacji, gdy i historia i informatyka byly przedmiotem egzamrnu
rnaturalnego, brany jest pod uwagg ten przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal lepszy wynik

to



wyniki przeliczane sE z punkt6w procentowych na punkty w skali l:1. w zaleznosci
pozlomu egzamrnu maturarnego iroSi punktow mno20na jest przez wspolczynnik:

poziom rozszerzony - wspolczynnik 1,2

pozlom podstawowy - wspolczynnik I

w przypadku braku egzaminu maturalnego z historii i/rub informatyki, kandydat winien
przyst4pic do egzaminu wstQpnego z historii lub informatyki ocenianego w skali 2_5

przeliczanego na punkty w nastgpujqcy spos6b.

5,0 -100 ph

4,0 - 70 ph.

3.0- 40 pkt

2,0- 0 pkt

2 Dla kandydatow, ktorzy uzyskali dwiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury, podstawg
kwalifikacji stanowi4 0ceny egzaminu dojrzaro6ci z iqzyka polskiego i historii lub
informatyki przeliczane na punkty w nastgpuj4cy spos6b

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 ph

5,0 - 80 pkt.

4,0 - 60 pkt.

w skali 4-stopniowej

5,0 - 100 pkt

4,0 - 70 pk.

3,0 - 40 pkt

3,0 - 40 pkt

2,0 - 20 pl<t

ostateczny wynik jest sum4 punkt6w uzyskanych z przericzenia ocen z egzaminu
dojrza{odci w przypadku braku egzaminu dojrzaloSci z historii i/lub informatyki brana.;esr
pod uwagg ocena koricowej kwalifikacji ze swiadectwa dojrzalodci przericzanana punkty w
nastppuj4cy sposob:

w skali 6-stopniowej

6,0 - 100 pkt.

s,0 - 80 pkt

4.0 - 60 pkt.

3,0 - 40 pkt.

2,0 - 20 pkt.

w skali 4-stopniowej

5,0 - I00 pkt

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 40 pkt
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Uzyskane punkty za ocenQ roczn4 mn olone s1przez wspo{czynnik 0,5.

WYDZIAI, HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

llistoria

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 100

Historia

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - I00

wyniki procentowe uzyskane na egzaminie maturalnym zostan4przericzone na punkty zwykle w
skali L 1 dla poziomu rozszerzonego i w skali 1:0,g dla poziomu podstawowego.

l. w przypadku kandydatow, ktorzy uzyskari dwiadectwo dojrzalosci w systemie nowej
matury brane bQd4 pod uwagq wyniki z historii lub wiedzy o spoleczerlstwi e z egzamin6w
maturalnych zdanych na poziomie rozszerzonym (H, WOS_ przelicznik 0,4) lub
podstawowym (H, WOS - przelicznik 0,32). ponadto bgdE brane pod uwagp wyniki z
egzaminow maturalnych na poziomie podstawowym z jpzykow: polskiego i obcego (Jp, JO _

przelicznik 0,1 - niezaleZnie od poziomu).

Na podstawie wynik6w uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonyml
kandydat bgdzie mogl uzyskai maksymalnie 100 punkt6w; na poziomie podstawowym _ E4
punkty. IIoic uzyskanych punkt6w zostanie obliczona wg nastgpuj4cego algorytmu.
a) egzamin o poziomie rozszetzonym

liczba punkt6w: 0,4 x (H lub WOS) + (0,1 x Jp) + (0, t x JO)
b) egzamin o poziomie podsrawowym

liczba punkt6w = 0,32 x (H lub WOS) + (0,1 x Jp) + (0,1 x JO)
w stosunku do kandydatow, klorzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie nowel
matury inie skladali egzaminu maturalnego z historii rub wiedzy o sporeczenstwie,
postgpowanie kwalifikacyjne bEdzie przebiega6 tak, jak w przypadku kandydatow ze stara
matura.
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2. Kandydaci, kt6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzaloSci w systemie starej matury, bgd4

przyjmowani na podstawie egzaminu ustnego z przedmiotow. historia lub wiedza o
spoleczenstwie. Egzamin podlega ocenie komisji w skali od 0 do lo0 pkt. Egzamin uwaza sig

za zdany, je6li kandydat otrzyma minimum 30 pkt

Historia

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit - 100 miejsc

Przyigcie na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w, do wyczerpania limitu miejsc

o przyjpcie na studia mog4 ubiegai sig kandydaci, ktorzy ukohczyli studia pierwszego stopnra w

zakresie nauk spolecznych lub humanistycznych.

Socjologia

jednolite studia magisterskie- stacjonarne

limit miejsc - 80

Socjologia

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - 100

wyniki procentowe uzyskane na egzaminie maturalnym zostan4przeliczone na punkty zwykle w

skali Ll dla poziomu rozszerzonego iwskali l:0,8 dla poziomu podstawowego

I w przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali fwiadectwo dojrzaloSci w systemie nowej

matury brane b9d4 pod uwagg wyniki z historii lub wiedzy o spoleczefrstwi e z egzaminow

maturalnych zd,anych na poziomie rozszerzonym (H, WOS - przelicznik 0,4) lub

podstawowym (H, WOS - przelicznik 0,32). ponadto b9d4 brane pod uwagg wyniki z

egzaminow maturalnych na poziomie podstawo\ /ym z jpzykow. polskiego i obcego (Jp. Jo -
przeliczntk 0, I - niezaleZnie od poziomu)

Na podstawie wynik6w uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

kandydat bpdzie m6gl uzyska6 maksymalnie 100 punktow; na poziomie podstawowym - g4

punkty IloSi uzyskanych punktow zostanie obliczona wg nastgpuj4cego algorytmu:

a. egzamin na poziomie rozszerzonym

liczba punktow: 0,4 x (H lub WOS) + (0,1 x JP) + (0, I x JO)
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b. egzamin o poziomie podstawowym

Iiczba punkt6w : 0,32 x (H lub WOS) + (0,1 x Jp) + (0,1 x JO)

W stosunku do kandydat6w, l<torzy uzyskali Swiadectwo

matury inie skladali egzaminu maturalnego z historii
postgpowanie kwalifikacyjne bgdzie przebiegai tak, jak w
matur4

dojrzalo6ci w systemie nowe.;

lub wiedzy o spoleczenstwie,

przypadku kandydatow ze starq

Kandydaci, kt6rzy uzyskali Swiadectwo dojrzarosci w systemie starej matury, bgd4
przyjmowani na podstawie egzaminu ustnego z przedm ot6w: historia lub wiedza o
spoleczeistwie. Egzamin podlega ocenie komisji w skali od 0 do 100 pkt. Egzaminuwaza siQ

za zdany, je$li kandydat otrzyma minimum 30 pkt.

Socjologia

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit - 100 miejsc

Przyigcie na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w, do wyczerpania limitu miejsc.
o przyigcie na studia mog4 ubiegai sig kandydaci, kt6rzy ukoirczyli studia pierwszego stopnla w
zakresie nauk spolecznych lub humanistycznych.

WYDZIAL MATEMATYCZNO-FIZYCZT\TY

Fizyka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 100

Fizyka

specjalnoSd: techniki komputerowe

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Iimit miejsc - 75

Fizyka

specjalnoSd: techniki komputerowe

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne



limit miejsc - 50

A. PostQpowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo

dojrzalo5ci w systemie nowej matury.

Wprowadza sig nastgpujqce zasady przeliczania punkt6w procentowych (p p.) podanycn na

Swiadectwie na punkty postgpowania kwalifikacyjnego (X):

XF I x p.p. Fizyka poziom rozszerzony

0.7xpp. Fizyka poziom podstawowy

Xl\,{ I x p.p. Matematyka poziom r ozszerzony

07xpp. Matematyka poziom podstawowy

A 1 Jezeli kandydat na pierwszy rok studiow zdal egzamin maturalny z frzyki i matematyki, to
ostateczn4 liczbg punktow kwalifikacyjnych (PK) ustala sig wedlug wzoru:

PK= ll2XF + ll2){t'I

4.2 Jezeli kandydat zdawal egzamin maturalny z matematyki i nie zdawal egzamlnu

maturalnego z fizyki, stosuje sig postepowanie rekrutacyjne okreslone w punkcie B w zakresie

frzyki, przy czym za egzamin maturalny z matematyki przyznaje sig nastgpui4c4 liczbg punkt6w

kwalifikacyjnych:

PK = 1/2 )fl\4

A.3 Jezeli kandydat zdawal egzamin maturalny z fizyki i nie zdawal egzaminu maturalnego z

matematyki, stosuje sig postppowanie rekrutacyjne okreslone w punkcie B w zakresie

matematyki przy czyrn za egzamin maturalny z fizyki przyznaje sig nastgpuiqc4 liczbg punrtow

kwalifikacyjnych:

PK: I/2 )(F

B. Postppowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo

dojrzalo6ci w systemie starej matury lub nie zdawali egzaminu maturalnego z fizyki i/lub
matematyki w systemie nowej matury

B I Kandydaci uczestnicz4 w postepowaniu kwalifikacyjnym obejmuj4cym oceng.



a) poziomu wiedzy z fizyki imatematyki w zakresie szkoly Sredniej,
b) zainteresowari kandydata,

c) motywacj i kandydata.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny kandydata w skali punktowej od 0 do r00 punktow, w
tym.

za oceng na swiadectwie dojrzalosci (stara matura) z fizykr i matematyki (niezare2nie dra obu
przedmiot6w), kandydat uzyskuje punkty wedfug ponizszej tabeli. Jezeli na Swiadectwie jest
wiqcej niz jedna ocena z fizyki (matematyki) to bierze sig pod uwagg najrepsz4 oceng wybran4
spoSrod wszystkich ocen z fizyki (matematyki).

B' w przypadku, je6li kandydat zdawar w systemie nowej matury egzamin maturalny z
matematyki lub fizyki przyznaje mu sig za ten przedmiot liczbE punkt6w kwarifikacy;nych
okre6lonych w punkcie A.2 lub A.3

c l 'Postgpowanie kwalifikacyjn e ,.waza siE za zakohczone pozytywnie, ie6ri kandydat na studia
stacjonarne (ednolite magisterskie rub pierwszego stopnia) uzyskar w toku postgpowanra
kwalifikacyjnego l4cznie co najmniej 30 punkt6w, natomiast kandydat na studia niestacjonarne
pierwszego stopnia uzyskal l4cznie co najmniej 25 punkt6w

Fizyka

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 25

I lVarunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu ukoriczenra wy2szychstudi6w pierwszego
stopnia z fizyki.

W skali ocen od 6 do 2 W skali ocen od 5 do 2



2 Na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w bgd4 przyjmowane osoby, ktore na

dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia z fizyki posiadaiq oceng bardzo dobr4 rub
maj4 Sredni4 ocen ze studi6w pierwszego stopnia nie ni2sz4 niz 4 0.

3 Pozostali kandydaci uczestnicz4 w rozmowie kwalifikacyjnej, obejmui4cej oceng:

a) poziomu wied,zy z zakresu fizyki i matematyki,

b) zainteresowai kandydata,

c) motyrvacji kandydata

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny kandydata w skari punktowej od 0 do l0o punktow
Postgpowanie kwalifikacyjne uwa2a sig za zakohczone pozytywnie, jesri kandydat uzyskal co
najmniej 30 punkt6w

Matematyka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

Matematyka

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

l4czny limit - 120

w stosunku do kandydatow, ktorzy ukoriczyri szkolg sredni4 zdai4c egzamin maturalny wg
zasad nowej matury procedura jest nastgpuj4ca:

Kandydatom' ktorzy zdawari egzamin maturarny z matematyki przyznawane sq punkty w
postgpowaniu kwalifikacyjnym wedfug nastepuj4cych zasad.

' l% punktow uzyskanych z egzaminu maturarnego z matematyki na poziomie podstawowym
rowny jest I pk1 w postgpowaniu kwalifikacyjnym

' l% punktow uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym
rowny jest |,2 pkt. w postgpowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci, ktorzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki mog4 przyst4pic do
egzamlnu wstQpnego na zasadach i wspolnie z kandydatami, ktorzy uzyskari swiadectwo
dojrzalo5ci w systemie starej matury.

w stosunku do kandydat6w, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalosci w systemie starej marury
obowi4zuje egzamin wst9pny, kt6ry swoim zakresem i skal4 trudnosci odpowiada egzaminowi
maturalnemu z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
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Maksymalna ilo6i punktow do uzyskania na tym egzaminie r6wna jest maksymalnej ilosci

punkt6w mo2liwych do uzyskania na podstawie egzaminu maturalnego z matematyki. spos6b

przeliczania wynik6w tego egzaminu jest taki sam jak w przypadku kandydatow z nowE matur4.

wszyscy kandydaci ubiegai4cy sie o przyigcie na studia na kierunek matematyka zostan4

uszeregowani na liscie rankingowej w kolejnosci odpowiadaj4cej uzyskanej ilosci punkt6w w
postEpowaniu kwalifi kacyj nym.

W przypadku rowniej ilo6ci punkt6w o kolejno6ci na liScie

koncowa z matematyki.

decyduje ocena

o przyigciu na studia zdecyduje miejsce na li6cie rankingowej do wypelnienia limitu przy]gc.

Matematyka

studia drugiego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 30

Na studia przyjmowani s4 kandydaci z licencjatem z matematyki. Listg rankingow4 tworzy sig w

kolejnoSci ustalonej wedlug Sredniej ze studi6w I stopnia.

Informatyka

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 40

studia pierwszego stopnia - stacjonarne

limit miejsc - 80

warunki rekrutacji dla kandydatow, kt6rzy uzyskali swiadectwo dojrzalo6ci w systemie nowej

matury:

l. Na kierunek bEdq kwalifikowani kandydaci, ktorzy uzyskali na egzaminie maturalnym co

najmniej 50% punkt6w z matematyki lub fizyki - poziom podstawowy lub co najmniej 307o

punkt6w z informatyki na poziomie rozszerzonym.

Kandydatom tym na podstawie egzaminu maturalnego z matematyki pnyznawane s4 punkty

w postQpowaniu kwalifikacyjnym na podstawie nastgpuj4cych zasad:

1% punkt6w uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziornie

podstawowym r6wny jest I punktowi w postgpowaniu kwalifikacyjnym

1% punkt6w uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie

rozszerzonym jest rowny 1,5 pkt. w postQpowaniu kwalifikacyjnym



2 Jezeli kandydat nie zdawar. egzaminu maturarnego z matematyki, podstaw4 kwalifikac.li jest

egzamrn wst9pny z matematyki w lbrmie pisemnej wg zasad obowi4zuj4cych dla
kandydatow, ktorzy uzyskali Swiadectrvo dojrzaloSci w systemie starej matury.

warunki rekrutacji dra kandydatow, k6rzy uzyskali swiadectwo dojrzato6ci w sysremie starej
matury:

I . Kandydaci zda14 egzamin wstppny z matematyki w lormie pisemnej

2 Egzamin wst9pny odpowiada swoim zakresem i skalq trudnoSci egzaminowi maturalnemu z

matematyki na poziomie rozszerzonym.

3 Maksymalna ilodc punkt6w do uzyskania na tym egzaminie r6wna jest maksymalnei irosci %
punkt6w, mozliwych do uzyskania na podstawie egzaminu maturarnego z matematyki.
wynik uzyskany przez kandydata na egzaminie jest iroSci4 zdobytych przez niego punktow
w postepowaniu kwali fi kacyjnym.

4 Wszyscy kandydaci ubiegaj4cy sip o przyjgcie na kierunek informatyka zosran4

uszeregowani na liscie rankingowej w kolejnosci odpowiadai4cej ilosci uzyskanych punktow
w postQpowaniu kwali fi kacyjnym.

5. o przyjgciu na studia decyduje miejsce na liscie rankingowej do wypelnienia limitu przyjgc.

Informatyka

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 60

Nabor na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu miejsc.

Na kierunek przyjmowani b9d4 kandydaci, kt6rzy zd,a| egzamin maturarny z matematyki rub

fizyki lub informatyki w systemie nowej lub starej matury.

Je'eli kandydat nie zdawal egzaminu maturalnego z zadnego z w/w przedmiotow, podstaw4

kwalifikacji jest egzamin wstQpny z matematyki w formie pisemnej, wg takich samych zasao,

ktore obowi4zuj4 na studiach stacjonarnych

WYDZIAI, PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII
Pedagogika

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 340

t8



Pedagogika

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

limit miejsc - 560

wydzial rekrutuje kandydat6w na 5Jetnie jednolite studia magisterskie kierunek pedagogika -
specjalnoSi: edukacja elementarna, opiekufrczo-wychowawcza i kulturoznawcza.

Elementy rekrutacj i:

Podstaw4 przyigcia na studia, na kierunek pedagogika, jest wynik czgsci pisemnej egzamrnu
maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka obcego na poziomie podstawowvm.

I wyniki egzaminu maturalnego z igzyka porskiego i jpzyka obcego przy zalo.eniu Le ro'vo

2

wyniku egzaminu r6wna sig 100 punktom 0_100 pkt.

w przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali 6wiadectwo dojrzalosci w systemie starej matury
- uwzglpdnia sig oceny z iqzyka porskiego i igzyka obcego uzyskanie na egzaminie
dojrzalosci, stosui4c przericznik procentowy przy zaro2eniu,2e srednia ocen koricowych z
obu przedmiot6w 6,0 (lub5,0 w starej skali ocen) r6wna sip 100%.

wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzaloici) z ipzyka polskiego i obcego tworz4
ranking w obrgbie kazdej specjalnoSci.

wszyscy kandydaci zostanq uszeregowani na riscie rankingowej ,wedfug ilosci uzyskanyc'
punldow w obrEbie kazdej specjalno5ci do wyczerpania limitu mieisc .

4.

Pedagogika

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne dra porakdw z Biarorusi
limit miejsc 50

l. Praca pisemna
2. Rozmowa kwalifikacyjna

,,0" punkt6w uzyskanych za pracQ pisemnq dyskwalifikuje kandydata.
Aby moZna bylo uznai, iz kandydat zdal egzaminwstQpny z wynikiem pozytywnym przyjrnuje
siEjako konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70 mo2liwych do uzyskania.

Pedagogika

3.

- 40 pkt.
- 30 pkt
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studia drugiego stopnia - niestacjonarne

bez limitu

Nab6r zostanie przeprowadzony sposr6d absorwentow studi6w pierwszego stopnia kierunku
pedagogika i kierunk6w pokrewnych.

Srednia ocen uzyskanych na studi6w pierwszego stopnia - 4,0 i wyzej

W przypadku Sredniej nizszej niz 4,0 - rozmowa kwalifikacylna

Oceny z rozmowy kwalifikacyjnej punktowane s4 nastgpuj4co:

ocena

2,0

30

J)

4.0

4.5

50

WYDZIAT. PRAWA

PrRwo

punkty

0

2

4

8

12

16

jednolite studia magisterskie - stacjonarne

limit miejsc - 200

I l.Podstawp przyiEcia na studia na kierunek prawo kandydatow, kt6rzy uzyskali Swiadectwo

dojrzalodci w systemie nowej matury stanowi wynik egzaminu maturarnego z przed.mrctu

historia lub wiedza o spoleczeristwie.

2. Dla os6b zdai4cych egzamin maturarny na poziomie podstawowyrn ilo6i uzyskanych punkt6w
mnozona Jest przez wspolczynnik L

3 Dla osob zdai4cych egzamin maturarny na poziomie rozszerzonym irosi uzyskanych punkt6w
mnozona j est przez wspolczynnik I,2.

II I osobv, ktdre na egzuninie maturalnym nie zdarvalv hislorii lub rviedzv o spolcczcnstwrc. .ja-ko przedliotu
oborvi4zkorvego lub .iako przedmiotu dodatkowego, prirystQpui4 do egzaminu \r'stQp'cgo organizo*arcgo na
Wldziale Prarva urvB. Egzzunin wstQpny obejrnuje jeden z przedmiotorv: historia lub rvicdza o spolcczenst*ie
\\]brany przcz krndydata Eg:?min rvstQpny ma chardktcr tcstouy
2 IIoSC uzrskanych punkt6rv z egzarninu \r,slQpnego r)rnozoDajest przez .rr spolczt nnik 1.2.

l0



'II 
l osoby' kt6re uzyskaly swiadectwo dojrzaloSci w systemie starej maturr, przystgpui4 do

egzamlnu wstgpnego organizowanego na wydziare prawa uwB Egzamin wstQpny obejmuje
jeden z przedmiotow. historia lub wiedza o spoleczeristwie - wybrany przez kandydata Egzamin
wstQpny ma charakter testowy.

2. Ilo6c uzyskanych punkt6w z egzaminu wstepnego mnozona jest przez wsporczynnik r,2

IV.l.o przyiEciu na I rok studi6w decyduje irosi punkt6w uzyskanych przez kandydata
z egzamtnu maturalnego lub z egzaminu wstQpnego.

2 Je,eli ilosc punkt6w uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
pomnozonych przez wsporczynnik 1,2 jest ni2sza od ilosci punkt6w uzyskanych na pozromie
podstawowym pomno20nych przez wsporczynnik l, w6wczas przyj muje sig punktacjg korzystn4
dla kandydata.

3 wynik egzaminu wstQpnego przeprowadzonego na wydziale prawa UwB wyra2ony jest w
procentach.

4 Jeden procent punkt6w uzyskanych na Swiadectwie dojrzaro5ci lub jeden procent punkt6w
uzyskanych z egzaminu wstgpnego jest r6wnowazny jednemu punklowi mnozonemu
odpowiednio przez wspolczynnik I lub 1,2.

Prawo

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne

Iimit miejsc - 200

Nab6r na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu przyjgc.

Prawo

jednolite studia magisterskie - niestacjonarne (eksternisryczne;

limir miejsc - 20

Nab6r na studia odbywa sig na pocz4tku kazdego semestru na podstawie z+ozenia wymaganych
dokument6w. w szczeg6lnych sytuacjach podigcie studi6w mo2e nast4pii w toku semesrru, na
mocy decyzji Dziekana,

Administracja

studia drugiego stopnia - stacjonarne

JI



limit miejsc - 50

Absolwenci studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja lub stosunki mipdzynarodowe
szk6l wyzszych, ktore uzyskaly akredytacig pairstwowej Komisji Akredytacyjnej przynalmnrej
na jednym z tych kierunk6w - nab6r na podstawie zrozenia wymaganych dokument6w
o przyigciu na I rok studi6w decyduj e pozycja na ridcie sporzEdzonej na podstawie oceny na
dyplomie.

w przypadku kandydatow, ktorzy uzyskali tg samQ ocenp na dypromie o korejnosci na liscie
decyduje Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia.

Administracja

studia drugiego stopnia - niestacjonarne

limit miejsc - 400

Absolwenci studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja lub stosunki migdzvnarodowe _

nabor na podstawie zloZenia wymaganych dokument6w.

o przyigciu na I rok studiow decyduj e pozycja na lidcie sporz4dzonej na podstawie oceny na
dyplomie.

w przypadku kandydat6w, kt6rzy uzyskali tQ sam4 ocenp na dyplomie o kolejnosci na li6cie
rankingowej decyduje Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnra.

Dopuszcza sig mo2liwod6 studiowania absolwentow innych studiow pierwszego stopnia o
kierunku pokrewnym po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Europeistyka

studia pierwszego stopnia - stRcjonarne

limit miejsc - 50

I I Podstawg przyiqcia na studia na kierunek europeistyka kandydat6w, kt6rzy uzyskali
swiadectwo dojrzalodci w systemie nowej matury, stanowi wynik egzaminu maturalneqo z
przedmiotu historia lub wiedza o spoleczefrstwie.

2 DIa osob zdaiqcych egzamin maturalny na poziomie podstawowym ilosi uzyskanych punktow
mnozona Jest przez wspolczynnik I .

3 DIa osob zdal4cych egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym rloSc uzyskanvch ounktow
rnno2ona jest przez wspolczynnik 1,2.

II I osoby, ktore na egzaminie maturalnym nie zdawaly historii Iub wiedzy o spoleczefstwie.
jako przedmiotu obowi4zkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, przystgpui4 do egzaminu



wstQpnego organizowanego na Wydziale prawa UwB Egzamin wstQpny obejmuje jeden z
przedmiot6w: historia lub wiedza o spoleczefistwie - wybrany przez kandydata. Egzamin
wstgpny ma charakter testowy

2 Ilo$c uzyskanych punktow z egzaminu wstgpnego mnozona jest przez wspolczynnik 1,2.
IIL l.Osoby, kt6re uzyskaly Swiadectwo dojrzalo6ci w systemie starej matury, przystgpuj4
do egzaminu wstgpnego organizowanego na Wydziale prawa UwB. Egzamin wst€pny
obejmuje jeden z przedmiotow: historia lub wiedza o spoleczeristwie - wybrany przez
kandydata. Egzamin wstgpny ma charakter testowy.

2 Ilo6c uzyskanych punkt6w z egzaminu wstgpnego mnoZona Jest przez wspolczynnik 1,2.
IV I . o przyiqciu na I rok studiow decyduje ilod6 punktow uzyskanych przez kandydata z

egzamlnu maturalnego lub z egzaminu wstgpnego.

2' Iezeli ilosc punktow uzyskanych z egzamint maturalnego na poziomie rozszerzonym
pomno2onych przez wsporczynnik r,2 jest ni2sza od ilosci punkt6w uzyskanych na pozromie
podstawowym pomno2onych przez wspolczynnik l, wowczas przyjmuje sig punktacjg
korzystn4 dla kandydata.

3 Wynik egzaminu wstgpnego przeprowadzonego na wydziale prawa UwB wlrazony jest w
procentach.

4 Jeden procent punkt6w uzyskanych na swiadectwie dojrzarosci lub jeden procent pun*ow
uzyskanych z egzaminu wstgpnego jest r6wnowazny jednemu punktowi mnozonemu
odpowiednio przez wsp6lczynnik I lub 1,2

Europeistyka

studia pierwszego stopnia - niestacjonarne

Iimit miejsc - I00

Nab6r na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w do wyczerpania limitu przyjgc.

Senatu Uniwersytetu

prof, dr hab.
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