
Uchwala nr 742

Scnatu Uniwcrsytctu w Bialymstoku

z <lnia 26 listopada 2008 roku

ru spruwie zmiun w Uchu,ale nr 65I Senatu IJniwer.sytetu,,v Bialymstoku
z dnia 28 majo 200t roku w sprurie zasad i trybu przyjqt kaniydatow

nu jednolire studia magisrerskie., stu.dia pierwszego srTrpnio i it)aio arugiug, stopnict
w roku akademickim 2009/20I 0

-. Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpujqce zmiany w Uchwalc nr 651scnatu Uniwersytetu w Iliarymstoku w sprawie ,o.uJ i 
- 
trybu pizyi 9i r.unJy.ruto,na jednolite studia rnagisterskie, studia pierwszcgo stopnia i ,tuaru d.i,gi"go stopn,uw roku akademickim 2009/2010:

I W czqSci I, okreSlaj4cej og6lne zasady rekrutacji skreSla sig $ g.
2. W czqSci ll szczeg6lowej:

I ) w odniesieniu do wszystkich kierunk6w studi6w skreSla sig zapis:
,,Kandydaci, kt6ny zdali,,now4 maturg" w latach 2006,2005:2002
Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z . .. - wymagany poztom
podstawowy Iub podstawowy i roz.sz.crzony.
I{ckrutacja i spos6b przelicz.ania punkt6w z.godna z $2, $3, $6, $g czqSci og6lnej
Uchwaly Senatu".

2) w zasadach rekrutacj i na kierunku fizyka, studia stacjonarne i niestacjonarne drugicgo
stopnia zapis ustalaj4cy kryteria brane pod uwagg w postQpowaniu rekrutacyjnym
otrzymuje brzmienie:
,,W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
' o.ena na dyplomie ukoficzenia studi6w pie'wszego-siopnia w zakresie dyscyprin

matomatyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych lub pokrewnych,. Slednia arytmetyczua ocen ze studi6r.r,
' rekrutacja i spos6b przericzutia punkt6w z.godnie z $ 1g czqsci ogolnej Uchwaly

Senatu".
3) Z'apisy dotyczEce limitu plzyj9i na kierunck F'ilologia w ramach specjalnoSci filolosia

:l brzmicnic:
e pierwszego stopnia: limit _ I 20"
e pierwszego stopnia: limit _ 25"
rarne pierwszego stopnia, dla kandydatow

lozpoczynaj4cych naukq jgzyka fr.ancuskiego od podstaw: limit _ 25,,

przewodniczqcy
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$s

Stypendium jest wyplacane w dziesigciu r6wnych ratach.

$6

o przyznaniu stypendiurn zainteresowany nauczyciel akacremicki jest powiadamrany
pisemnie przez Rekto.a.

2.

l,

$8

Rektor jest zobowiqzany poinformowaC Senat
naukowych Uniwersytetu w Bialymstoku.

67

W plzypadkLr gdy osoba, kt6ra otrzymala stypendiurn, roz y
z Ul)iwersytetem w Bialymstoku przed uplywem i^lat po uzyska o
doktora habilitowancgo lub tytulu pr.ul'esora. jcst zobowiqzana u
stypendium w caloSci.
Osoba, kt6ra pobieraia kresu, na kt6ry
stypendium zostalo przy tytulu lub raclawlajciwej jednostki nie do kolokwiurn
habilitacyj nego, jest zob
pecyz.je w tJl mlrerz"po<Jejmuje Rektor p i: 'JifrtJ*ffi
Naukowych.

o swoich decyzjach przyznania stypendi6w

L

$e

Wysoko6i oraz liczbg stypendi6w w danym roku
mo2liwoSci finansowe uczelni
WysokoSi i liczba stypendi6w s4 ustalane na dany
finansowym.

ustala Rektor biorqc pod uwagg

rok zgodnie z planem rzeczowo-


