
t+' spr(wie zmian w uchwale nr 949 senulu lJniwerslteru w Binftmstohu dnia 26 maiu 2010 rohu
w sprawie ztsnd i trybu pr4yj( *andy at6w najednotite stu ia mngistersiie,

srudia pierwszego sktpnid i sludifl drugiego stopnia w roku akademickim 201I/20 r 2

Senat Uniwersyretu w Bialymstoku wprowadza nastqpujece zmiany w czgdci II szczegotowe.l
tlchwaly nr 949 senatu uniwersytetu. w Bialymstoku dnia 26 maji !dto roku w sprawiczasad i tfu, p.r11E"
kandydatow na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studii drugiego stopnia w roku
akademickim 20 | | /2012

L na kierunek filologia, specjalno6i: tjlologia angielska studia stacjoname
ego stopnia zapis ustalaj4cy kryteria przyjEi brane pod u*ugq * portqpo*on,u
brzmienie:

,,Kandydaci posiadaj{cy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granrce:o PodstawA kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjpzyka angielskiego.

' w przypadku niezdawania jpzyka angierskiego na egzaminie maturarnym kandydat przystgpuye
do egzaminu ustnego z jQryka angielskiego.

- : Rekrutacja i spos6b przeliczania punltow zgodny z $2, g3, g6, g t0 czgici ogolnej Uchwaly Senaru."2 W zasadach rekrutacji na kierunek filologia, tpecjalnosd: filologia francuska - studi; sracioname
prerwszego stopnia zapis ustaraiqcy kryteria przyiQd brane pod uwag€ w postqpowaniu rekruracylnym
otrzymuje brzmienie:
,,Przedmioty branc pod uwagf w posttpowaniu kwatifikacyjnym:. jezyk francuski lubjgzyk polski ijgzyk obcy (inny ni2 francuski)
Kandydaci, ktdrzy zdali,nowQ maturt";
' Podstawa kwalifikacj ijest.wy-nik egzaminu maturarnego z jpzyka fiancuskiego rubiEzyka porskiego

ijqzyka obcego (innego niz francuski) - wymagany poziom iodstawowy Iri .orr#rony.o Rekrutacja ispos6b przericzania punkrow zgodny z $2, $3, $4, {6, g7 czgsci og6rnej Uchwary Senatu.
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,slar4 maaurt,:

' Podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzarosci zigzyka francuskiego tubjpzyka polskiego
ijEryka obcego (innego niz liancuski).

' Rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodny z g2, g3, ga, $6, gg czqsci og6lnej uchwary senatu.
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane zt grar|c{:. Podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka francuskiego.

' w przypadku niezdawania jpzyka francuskiego na egzaminie marurarnym kandydat przystEpuje
do egzaminu ustnego zjgzyka francuskiego.

o Rekrutacja isposob przeliczania punktow zgodny z $2, S3, $6, til0 czQsci ogolnej Uchwaly Senatu.,.3. W zasadach rekrutacji na kierunek filologia, specjalnoSd: filologia angiels-ka - studia niestacjonarne
drugiego stopnia zapis ustalajqcy kryteria przyied brane pod uwagq w postQpowaniu rekrutaiyjnym
otrzymuje brzmienie:
,,W postppowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagp:o ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnra,o kierunek preferorvany - filologia angielska,
o :irednia arylmetyczna ocen ze studi6w.
. rekrutacja i sposob przeliczania punkt6w zgodny z S l4 czpsci ogolnej tjchwaly Senatu."
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