
Uchwala nr 560
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z rlnia 27 czerwca 2007 roku

(',

w sprowie prowndzenia pr\,ex ll/ytlzial Prowa stuclitSw pienuszego stopnia w rrmoclt
kierunku administrocja oroz zmian w Ucht'ale nr 539 Senotu IJniwersyletu w Bialymstoku
z dnin 23 maja 2007 roku w sltruwie Tasad i trybu przyjgi kanttyttaliw no jednolite stutlin
nngislerskie, stutlin pierwsTego stopnia i sludia ttrugiego slopttiu w roku okademickim

2008/2009

l. Na podstawie a.t. 62 ust.'l pkt.1 pkt.6 w zwi4zku z art. g ust,2 or.az art.159 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz,U. Nr 164 poz. 1365 z pi2n.zm.)
Serrat uniwersytetu w Bialymstoku wyraza zgodg na prowadzenie przez w ydi)at rrrawa
3-letnich studi6w pierwszego stopnia w ramach kierunku administra;ia, w lbimie studi6w
stacjo'arnych i niestacj onarnych, pocz4wszy od rok' akademickiego l00s/2009.

2. Senat uniwersytctu w Bialymstoku wprowadza nastQpuiqce zmiany w Uchwale nr 539
w sprawie zasad i trybu przyjpc kandydat6w na jednolite studia magisterskie, studia
pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickirn 200g/2009:

w,,II czgsci szczeg6lowej" L.lchwaly dotyczEcej kiemnku administracja clodaje siE
nastgpuj4cy zapis:

Kierunek
Rodznj studi6w
Forrna studi6w
Limit

Administracja
shrdia pierwszego stopnia
stacjonarnc
5t,

Przedmioty brane pod uwagg w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. historia Iub wicdza o spolcczetistwie - wymagany
poosrawowy I roTszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nolvQ maturg" w roku 200E,2007:

' Musz4 nried na Srviadectwie doirzaloSci wynik egzarninu maturalnego z historii lub wiedzy o
spoleczeitstwie - wynragany poziorn podstawo,vy lub rozszerzony.

. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, a5, g6, 67 czq$ci ogdlnej Uchwaty senatu.
Kandydaci, ktdrzy zdflli ,,nowQ maturf" rv latach 2006,2005,2002:

' Ilgdzte brany pod uwagq wynik egzatlrinu matrlralnego z historii lub wiedzy o spoleczcistwre -
wyrnagany poziorn podstawowy jub podstowowy i rozszerzony.

. Rckrutacja isposdb plzeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $5, g6, gg czqsci o96lnej Uchwaly senatu,
Kandydnci, kt6rzy zdali ,,stR14 mnturp":

r BQdzie brany pod uwagg wynik egzanrinu dojrzalo$ci z historii lub wiedzy o spoleczeistwie. l{eknrtacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z li2, 93, $5, |i6, g9 cz9(ci o96lne.j Uchwaly Senatu,
Kandydaci, kl6t'zy zd^li Mnturt Mitdzynarodow{ (lB):

. llQdzie b'any po uwagg wynik cgzanrinu nraturarncgo z rristorii, - wymagany pozionr ni2szy (sL) rub
poziom wyzszy (llL),

. Rekrutacja isposdb przeliczania punktdw zgodna z $2, $1, g5, g6, gl0 czgsci o96lnej tJchwaly senatu
Kandydlci posiadajqcy Swiadectwo dojrzakrSci uzyskanc za granic4:

. UQdzie brany wynik egzanriuu n]aturalnego z historii jub wiedzy o spoleczcristwie.

. Ilekrutacja i sposdb przeliczania pu'kt6w zgoclna z g2, 93, lj5, {6, \ I I czq$ci ogdlnei tjchwaly scnatu.

poziom podstawowy lub rozszerzony lub



Kierunek :Administracja
Rodzaj studi6rv : studia picrwszego stopnjn
Forma studi6w : niestacionnrnc
Limit : linit przyjtd - 200

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

' lristoria lub wiedza o sporoczcristwie - wynragany poziom podstawowy rub rozszerzony ruo
podstaw0wy i rozszcrzony

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowQ rnatur!1" w roku 2008,2007:

' Mtlsz0 miec na $wiadectwie doirzalosci wynik egzarninu maturalnego z historii lub wieclzy o
sp0leczcristwie, - wynragarly poziom podstawowy lub rozszerzony,

' W przypadku niczdawania historii lub wiedzy o spoleczehstwie na egzaminie dojrzalosci podstaw4
kwalifikacjijest ocena z historii lub wiedzy o spoleczeistwie ze Swiadeciwa ukoriczenia szkoly (redniej
(ocena koftcoworoczna),

o Rekrutacja i spos6b przericzania punkt6w zgodna z 92, $3, $5, g6, g7 czgsci ogdlnej Uchwary senatu.
Kandydaci, kt|rzy zdali,,now{ maturp" }y latach 2006, 2005, 2002:

' BQdzie brany pod trwagg wynik egziminu nraturalnego z historii lub wiedzy o spoleczeistwre, -
wymagany pozlom podstawowy lub podstawowy I rozszerz,ony.

. Rekfutacja i sposdb przcliczania punktdw zgodna z $2, $1, 95, g6, g8 czEdci 096lnej Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali,,stnrq maturQ,':

r BQdzie brany pod uwagq wynik egzaminu dojrzalodci z historii rub wiedzy o spoleczeristwie.

' R€krutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodna z g2, g3, g5, g6, g9 czg$ci o96rnej uchwary Scnatu.
Kandydaci, ktirzy z'J^li Matur? Mi€dzy arodow{ (lB):

o llQdzie brany po uwagg wynik cgzaminu maturalnego z historii, - wyrnagany poziorn nitszy (SL) lub
pozionr wyZszy (lll,).

' Rekrutacja i spos6b przericzania punktdw zgodna z $2, $3, $5, g6, 
$ r0 czpsci o96rnej Uchwaty Senatu.

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrznloSci uzyskane za granicrl:
. BQdzie brany wynik egzaminu rnaturalnego z historii lub wiedzy o spoleczehstwie,. Rckrutacia i sposdb przeliczania punkt6w zgodna z $2, $j, 05, g6, gl I czeici ogdlnej Ucl:waly Senanr.


