Uchwala nr 783
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dfia

l

marca 2009 roku

w spruwie zmian w Uchwale nr 651 Senutu Uniwersytetu w Biallml1nlau
z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu pr4igt kundydatdw
nu jednolite studia magisterskie, studia pierwszego slopnia
i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010
Senat Uniwersytetu rv Bialyntstoku *prowadza nastqpuj4cc zmiany w Lichwale nr 65 I Scnatu
Unin'crs;tctu ',v Bialyrnstoku 'uv spra*'ie zasad i trybu prz,ljgc kandydatorv na jednolite studra

magistcrskic, studia picrwszego stopnia
2009t20t0:
w czq3ci ll

-

i

studia drugiego stopnia

w roku

akadcmickim

szczeg6lowej dodaje sig nastgpujEcy zapis:

,,Kierunek:
Specjalno5d:
Rodzaj studi6w:

Fizyka
fizyka medYczna

Limit:

30

Formastudiriw:

studia pierrvszego stopnta
stacJonarne

Przedmioty brane pod uwagp w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o

astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka' .|Ez1k obcy wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony
Kandydaci, ktrirz.y zdali,,now4 maturq" :
o Podstawq krvalitikacji jest rvynik egzaminu maturalncgo z. t\tyki i astronomii lub
matcmatyki lub chemii lub biologii lub informatyki lub jgzyka trbccgo - w) magan.v
poziom podstawowy lub rozszerzony.
o Rekrutacja i sposiib przeliczania punkttiw z.godny z $2, $3' s\4, $7 czgSci ogolnei

Fizyka

i

Uchrvaly Senalu.

maturp":
',star4
jest
rvynik egzaminu dojrzalo(ci z. lit.yki i astronomii lub
o Podsrawq kualilikacji
rnatematyki lub chcmii lub biologii ltrb intbrmatyki lubjqzyka obcego
. Rckrutacia i spos(rb plzeliczania pturkt(rrv zgttdny t' S2. \\i. $4 . rs9 czqici og6lnc'J
IJchwaly Senatu.
Kandydaci, ktrirzy zrlali Maturg lligdzynarodowq (IB):
. PodstawQ krvalilikacji .iest rvynik cszaminu maturalncgo t l\t.yki i astrononrii lub
maternatyki lub chcmii lub biologii lub infbrmatl'ki lub jqz,vka obccgo - \\yrnagan)'
poziom nilszy (St.) lub poziom ulZszy (lll.).
o llckrutacja ispos<lb przcliczania punkttirv z.godt'ry t' $1. s\3, rs6. Sl0 czgSci ogrilne'j
I lchwaly Se natu.
Kandydaci, ktrirzy zdali

Kandydaci posiadajqcy Srviadechvo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
o PodstawE kwalillkacii jcst wynik cgzaminu dojrzab(ci z l\zyki i astronornii lub
maternatyki lub chemii lub biologii lub infbrrnatyki lub jgzyka obccgo.
. Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodny z $2. q:. rs.1. r\ll czqici ogtilnej
Uchrralv Senatu.

,,Kierunck:
Specjalno(d:
Rodzaj studiriw:
Forma studi6w:

Limit:

Fizyka
fizyka medyczna
studia picrrvszego stopnia
niestacjonarne
30

Przedmiofy branc pod uwagt rv postgporvaniu kwalifikacyjnvm:

o

Fizyka

i

astronomia, matematyka. chemia. biologia. inlirrmatl,ka. igzi

k

obcy

wymagany poziom podstawowy lub rozszcrzony

Kandydaci, kt'6rzy zdali,,norv4 maturp" :
. Podstawq kwatilikacji jest rvynik cgzarninu maturalncgo z titykr i astronontii lub
matematyki lub chemii lub biologii lub informat-vki lub jgzy'ka obccgo - wvmagany
poziom podstaworvy I ub rozszerzony.
r Rekrutacja i spos6b przcliczania punkt6w zgodny z $2, 53, $4. r\7 czQSci og,\lnq
Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star4 maturp":
o Podstawq kwatifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z fizyki i astronomii lub
matematyki lub chcmii lub biologii lub informatyki lub jgzyka obccgo
o Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6rv zgodny z s\2, $3, $4 , $9 czqsci ogolnej
Uchwaly Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
o PodstawE kwalifikac.ji jest wynik cgzarninu maturalncgo z tlzyki i astronomii lub
maternatyki lub chemii lub biologii lub informatyki lub jqzyka obccgo - wlmagany
poziorn niZszy (SL) lub poziom wyzszy (l{L).
r Rckrutacja i spos6b przcliczania punkt6w zgodny z S2. $3, s\6, \10 czg3ci og(rlnc'i
Uchwaly Senatu.
Kandydaci posiadaj4cy Swiadecfw'o dojrzaloSci uzyskanc za granic4:
. Podstawq ku'alifikacji jest rwnik egzaminu doyrzaloici z tlzyki i astronomii lub
rnatematl'ki lub chemii lub biologii lub informatl ki lub jqzvka obccgo.
r Rekrutacja i sposcib przeliczania punkt6w zgodny z $2, ,s3, $4, $ll czqSci ogirlnc'.j
[Jchwaly Senatu.

Przenuxln icitlt'1,

