
Uchwala nr 798

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia25 rnarca 2009 roku

w sprtwie zmion w ucltwtre nr 65r senotu [lniwersytetu w Bittrymstoku
z dnia 28 mQa 200t roku w spruu,ie zusatl i trybu prxyjgt kantiydariw

na jednolite stulia mugisterskie, srtulia pierwszego sktpnia i studi; drugiego
sktpnia w roku akademickim 2009/2010

Lirnit

Senat [Jniwclsytcttl w l]ialylnstokrt wprowadza nastQpujQce zlr)rany ]v tJchwaje rrr 651 sellarrl
[Jniwersytet, w Bialyrrrstoku w sprawie zasacr i t.ybLr prryi9i kancry<lat6w ua jed'orite stuora
rna gistetskie, stttdia pielwszego stopn ia i stLrtl ia drugicgo stopn ia w r.oku akaclem ick itn 20091201():

w czqSci II - szczeg(rlowc.j doda.je sig nastppui4cy zapis:

,,II. Czg66 szczcgrilowt

Kicrunck :Mipdzynarodowcstosuukigospodrr.czc
(trnrunkowo-rckrurrtcja nn kietunek zosnnii urichoni.ttu ltod wnrunkicm uzyskuttitr zgotry

: nrininralny lirnit na spccjalno(i -30;
maksynralny limit na specjaino{i - 60,

Przedrnioty brane potl uwagQ w postgpowaniu kwllitikacyj uym:

. wicdza o spolcczeristwie, geogr.afia, histor.ia

Klndyduci, l(t6rzry zdflli ,,nowQ maturQ',:

' I'odstawq- kwalifikacii .iest wynik egzanrinu rnaturarncgo z wie<rzy o spoleozeristwie rLrogeoglafii lutr hishrii- wytnagany poziom podstawowy lutr rozszcrzoty,
' lleknrtncja i spos6b przericzarria pLrnkt6w zgotrna z- $2, g3, !i6, g7 czgsci og6rnej Llchr.valy)enaIu.

Knndyrlaci, kt6rzy zdali ,,stn14 maturg',:
o Podstawq. kw.lifikacji .icst wynik cgzanrinu rrq'zabsci z. wiedzy o sporcczeristwie Iubgcografii lub h istorii.
r l{ckrutacja isposcib plzcriczania prrrkt6w zgotrntr z $2, $3, $6, $9 czq(ci ogorucj Uchwary

Scndtu.
Knndyrlaci, kttlrzy zdnli Mntur.q Miptlzyrrarortow4 (IB)tr Podstawq. kwalifikacii .jcst wynik cgzaminu maturarncgo z wiecr'y o sporcczeristwic rLrogcogralii lLrb historji- wyn)agany poz-ioln niiszy (Sl,) Iub poz-ronr wyZszy (l_l[.).

' I{ckrutacja ispostib p'zcriczania punkt6w zg.crna z, ti2, $3, $6, gt0 czisci ogrirnei tJchwaly
5c11alU,

Kandyduci posiadaj4cy (wiarlcctwo dojrzalo$ci rrzysknno zn granic4:



Podstawil kwalifikacji jest rvynik cgzamirru <lojr.zaloSci
gcoglafi i lLrb histolii.
[(ckrLrtacja i sposrib przeliczania pLrnktow zgodua z {i2, $3,
Scnatu,

z wtct|z,y o s po lcczer'rslw ie lLrb

66, $ll czq(ci og6lncj Uchwal.,

Kicrunck : Migdzyrrnrodorvostosunkigospotlurcze
(xarunkowo-re*rutrcjn na kierunek zostonic nruchontionu po tuntnkicn uzlskutri zl:od)t
Mittistrn Nuuki i Szkolnicht)u ll/yiszego)

SpccjalnoSd ; wspolpraca nr igdzylta r.odowa
Rodznj studi6w : studia dr.ugiego stopnia
Forma studiriw : stacjouarne
Limit : nrinimalny limit na specjalno(c - 30,

maksyrnalny limit na spccjalnoSc - 60

W postqpowaniu kwalilikacyj nynr bqtl4 brnnc pod uwagp:

. occna na dyplomic ukoriczenia stLrdiow picr.wszego stopnia,

. Erednia trytntetyczna ocen ze stLtdi6w.
o rek.utacia i spos6b przeliczania punkt6w zgotlne z. $ l5 czqsci ogtrrrej tJchwary Senaru.

Kierunek :Mipdzynarodowestosunkigospotlurczc
(wnrunkowo-rekrur cj( tt kierunek zosranie uruchomiom potl wrrunkiem uz,yskunir zgorly
Mi,tislro N(uki i Szkolnictwu WltLszego)

SpccjalnoSd : haldel rn iEclzynarodowy
Rodzaj sludi6w : shrclia picrwszego stopnia
Forma strrdirlw : lr ie:lac ionrrrrrc
Limit : minirnahty lirnit rra specjalno(i - 10, bcz linritLr rnansynrarnego

Przcdnrioty br.ane potl uwagQ w postppowlniu hwalilikacyjnym:

. wiedza o spoleczcristwie, geografia, historia

Kanrlydnci, kl6rzy z<lali,,nowq maturq":
o Podslawq kwalilikacji jest wynik egannrinLr rraluralncgo z wiedzy o spolcczeristwic ruo

geografii lLrb historii - wymagany poziorn podstawowy lLrb lozszerzony.

' Rekrutacja ispos6b p.zeliczania purrktow zgo<lna z $2, $3, $6, $7 czgdci ogrlncj Uchwaly
Sc natu.

Kandydaci, kl6rzry zdali,,star4 maturg', :

' Podstawq kwalifikacji .icst wyllik cgzarninu dojrzaloici z wiedzy 6 spolcczcrlstwie lLrb
geografii Iub h istorii.

r Rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w z.god,ra z $2, $3, $6, $9 czq(ci .gcilncj Uchwaly
Senatu.

Knndydaci, kt6rzy ztlali Maturg Migdzynl rorlow:1 (IIl):
' eodsta|3 kwalitikacji .iest wynik cgzarlinu nrahrralnego z wiedzy o spolcczcristwie rrru

geografii lub historii - wynragany poziorn ni2szy (SL) Iub poziorn wy2szy (l ll.).r Ilekrutacja ispos6b przeliczania punkt6w zgodna z $2, $3, $6, $10 czqsci o96rnej Uchwary
Senatu.

Kandydaci posindlj4cy (rviadccfwo dojrzalo3ci uzyskanc za grnnic4:

' Po(lslitw4 kwali{ikacji .icst wynik cgzarnirru rlojrzaloSci z wie<lzy o spolcczcristwic lLrb
geograti i Iub h istor.ii.



' Rekrlrtacja ispostib p.zcricza'ir pr'kt(rw z.gorrna z $2, $3, $6, $lr czq.ci og6rncj .Jchwary
SenatU.

Kierunek :Mipdzynurodorvcstosunkigospodarczc
(warun ktwo-rekrutrcja nr kierunek zos,tunii urichoniona po wnrunkiant uzyskunia 4gotlyMinistra Nauki i Sz.kolnicttvtt WyasT,egol

, bez linritu ntaksylrra lnego

W postppowaniu kwulilikacy,jnynr bgd4 brane pod urvngg:

. ocenA na dyplomie Llkoriczenia studi6w pierwszego stoprria,o Sretlnia arytmetyczna ocen ze studi6w,
o rekrutacja i sposob przcliczruria pu.kt6w zgod,^e z $ l5 ozgdci og6rnej Uchwaly Senatu,,,

Przewodniczacv

Scnatu Uniwersytet ialymstoku

rro1. ttr not. t/r4f ikitorowicz


