
Uchwala nr 754

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprowie zmian w Uchwde nr 651 Senalu Uniwersyletu w Bialymsloku
z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zosad i trybu pr4yjgt kandydatilw

nu jednolite studia mtgisterskie, studia pierwszego stopnia
i stutlia drugiego stopnia w roku akndemickim 2009/2010

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuiqce zmiany w uchwale nr 651
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku w sprawie zasad i trybu przyiEi kandydat6w najednolite
studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akadimickim
20Q9t2010:

w czqSci II - szczeg6lowej dodaje sig nastEpuj4cy zapis:

,,Kierunek:
Rodzaj studi6w:
Forma studiriw:
Limit:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
studia pierwszego stopnia
stacJonarne

20

Przedmioty brane pod uwagQ w postppowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk polski, historia - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony
Kandydaci, ktrirzy zdali ,,now4 maturg" :

o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka polskiego i historii -
wymagany poziom podstawowy h.rb rozszerzony.

r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodny z
Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt|rzy zdali,,star4 maturp":
o Podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci
r Rekrutacj a i spos6b przeliczania punkt6w zgodny z

Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturp Migdrynnrodow4 (IB):

r Podstaw4 kwalilikacji .iest wynik egzarninu maturalnego z igzyka polskiego i historii -
wyrnagany poziorn niZszy (SL) lub poziom wyZszy (lJL).

o Rckrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodny z $2, $3, $6, gl0 czqsoi og6lnel
Uchwaly Senatu.

$2, 93, 94, g7 czq(ci ogdlnej

z jgzyka polskiego i historii.
$2. $3, $4 , g9 czgSci og6lnej



Kandydaci posiadnjqcy Swi:rdectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z iqzyka polskiego i historii,
. W przypadku niezdawania iEzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystQprie do egzaminu ustnego z jEzyka polskiego,
r Rekrutacja i spos6b prz-eliczania punkt6w zgodny z $2, $3, $4, $ll ozESci og6lnej

Uchwaty Senatu.

Kierunek: Informncja naukorva i bibliotekoznawstwo
Rodzaj studi6w: studia pierwszego stopnia
Forma studi6w: niestacjonarne
Limit: bez limitu

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

c jgzyk polski, historia- wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony
Kandydaci, kt6rzry zdali ,,now:1 maturg" :

o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i historii -
wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

o Rekutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodny z $2, $3, $4, $7 czeSci og6lnej
Uchwaly Senatu.

Kandydaci, ktfrzy zdali,,star4 maturg" :

e Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzanrinu dojrzaloSci z.ipzyka polskiogo i historir.
o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgo<Lny z $2, $3, $4 , $9 czgSci og6lnej

Uchwaly Senatu.
Kandydaci, ktfirzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):

r Podstaw4 kwalifikacji jcst wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i historii -

wymagany poziom n\2szy (SL) lub poziom wyzszy (l{L).
o Rekutacja i spos6b prz.eliczania punkt6w zgo<Jna z $2, $3, $4, $10 czgSci og6lnej

Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swindectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:

o Podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaiodoi z jpzyka polskiego i historii.
. W przypadku niezdawania iqzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.
r Rekutacja i spos6b przeliczania pr.rnkt6w zgodny z $2, $3, $4, $ll czgSci og6lnej

Uchwaly Senatu."

Przewodnicz,qcy
S e n ttt u U n iwe rsylet u y1 B ialymslo k tt

prof. dr hab. ikitorowicz


