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Uchwala nr 904
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2O stycznia 2010 roku

w spravie zmian w Uchwale nr 810 Senotu Uniwersytetu w Bialymsloku dnia 29 kvietnia
2009 roku rv spruwie Tnsad i lryhu pr4yjgt kundydutdw na jednolite studia mogisrerskie,

stutlia pierwszego stopnitt i stutlio drugiego stopnia w roku akademickim 2010/201I

Senat Uniwersytetu w Bialytnstoku wprowadza nastgpujqce zmiany w lJchwale nr 810 Senattr

Uniwersytetu w Bialymstoku dnia 29 kwictnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjEi
kandydat6w na jednolite studia magistcrskie, studia piorwszego stopnia i stuclia clrtrgiego

stopnia w roku akademickim 201 0/201 I :

1. W czg$ci I, okreSlaj4cej og6lne zasady rokrutacji:

. w $7 dodaje siE pkt. 4 w nastgpui4cym brztnientu:

,,Kandydatom z maturq uzyskan4 z, .igzyka obcego na poziomie klas dwr.rjqzycznyoh wynik
egzaminu maturalnego wyrazony w punktach proccntowyoh zostanie przeniesiony na wynik
maturalny z poziomu rozszerzonego i pomno2ony zostanie przez wsp6lczynnik 1,3, Wynik
maksymalny nie moze przehoczy(, 100. .Iezeli jest wyZszy - kandydat otrzymuje warto6c

100".

2. W czgSci II szczeg6lowej:

l) Zapisy dotyczEce limit6w przyjgi na kierunkach: ekonomia, zarzqdzanie, rnigdzynarodowe
stosunki gospodarcze, otrzymu.i4 brzmicnie:

o ,,ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopr.ria, maksymalny limit na ka2d4
specjalnoSi - 60, maksyrnahry limit na kierunku - 120 os6b.
Uruchomione zostan4 tylko dwie specjalnoSci, na kt6re na listach rankingowych
systemu IRK zarejestrowana bgdzie najwiqksza liczba kandydat6w".

o ,,ekonomia - studia stacjonarne drugiego stopnia, maksymalny limit na ka2d4
specjalno66 - 60, maksyrnalny limit na kierunku - 120 os6b.
Uruchomione zostan4 tylko dwie speojalnoSci, na kt6re na listach rankingowych
systemu IRK zarejestrowana bqdzie najwiqksza liozba kandydat6w".

o ,,,zarzqd,zanie - studia stacjonanre pierwszcgo stopnia, maksymalny limit na ka2d4
specjalno5i 60, nraksynralny limit na kierunku 120 osdrb".

o ,,zarzqdzanie - studia stacjonarne drugiego stopnia, maksymalny limit na kaZdzl

specjalnoSi - (r0, maksyrnalny limit na kierunku - 120 os6b".

o ,,miEdzynarodowc stosunki gospodarcze - str.rdia niestacjonarnc pielwszego
stopnia, limit minimalny - 30, limit maksyrnalny - 60"

. .,migdzynarodowe stosunki gospodarcze - studia niestacjonarne drugiego stopnia,
limit minimalny - 30, limit rnaksymalny - 60"



2) W zasadach rekrutacji na kierunkach: historia i socjologia - studia stacjonarrre II stopnia

zapis ustalajEcy kryteria przyjqi brane pod uwagQ w postqpowanitl rekrutacyjnym otrzymuje

brzmienie:

,,Nab6r na podstawic zlo|onych wymaganych dokument6w".

3) W zasadach rekrutacii na kierunek matenratyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

wprowadza siq zapis dotycz4cy limitu przyjqi:

. ,,matematyka - studia stacjonarne dnrgiego stopnia,
lirnit - 50"

4) W zasadach rekrutacji na kicrunku administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne II
stopnia zapisy ustalajqce kryteria przyjqi brane pod uwag9 w postEpowaniu reknltacyjnym

otrzyrnuj4 brzmienie:

,,administracja - studia stacjonarne II stopnia

W postqpowaniu kwalifikacy.inym bgdq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja,

europeistyka lub stosunki miqdzynarodowe,
. w przypadku kanclydat6w, kt6rzy uzyskali tQ sam4 ocenQ na dyplomie, o kolejnoSci

decyduje Srednia ocen ze studifrw pierwszego stopnia,

e rekrutacja i spos6b przeliczania punkt6w zgodne z $14 czESci og6lnej Uchwaly Senatu.

,,administracja - studia niestacjonarne II stopnia

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia kierunku administracja, europeistyka lub
stosunki miqdzynarodowe oraz kierunk6w pokrewnych,

. nab6r na podstawie zlo2orrych wymaganych dokumenttrw.
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