
Uchwala nr 1053

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 30 marca 201 I roku

w lpntwie znirn w Llchwule nr 949 Senuttt Uniwerslletu w Eiulymstoku x dnia 26 nnin 2010 roku
w spruwie z.uutl i trlhu Uzlj( kuttlydalfw nn jednolila stutliu nngisters*ie, slndin pierwszego

sk4tniu i stutlitt drugiego slopniu w roku ukulamickim 201I/2012

Scnat Uniu,clsy,tctu rv Bialy,rrstoku wprowadza nastpPujqce zuriany u' [Jchwale nr 949 Senatu

Uniwersytctu rv BialyrnstokLr z. dnia 26 nraja 2010 roku w sprawie zasad i trybtr przyjqri kandydat6w

na .jednolite studia nragistcrskic, studia pict'lvszcgo stopnia i stLrdia drugiego slopnia w roktl

akadenickinr 201 | 120 12:

W ozE(ci Il szczcg6lowe.j doclalc siq nastgpuj4ce zapisy:

,,Kierunek :Kulturoznarvstwo
Rodzaj studi(i\v: studia pierwszego stopnra
For|na studi6w : stzlcjortilrne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

. iEzyk polski..iqzlk otrcy. r'r,icdza o spoleczeistwic

Kandydaci, ktrirzy zdali ,,norv{ nraturg" :

. l)odstawq krvalitikacjijcst $ynik egzaminu matufalnego z iq:zyka polsl<iego iiEzykr obcego lLtb wicdzy o
spolcczcrlstwic - rvymagany pozrom podstaworvy lub rozszct zony.

. Rekrutac.ia i spos6b przeliczania punktdw zgodDa z {i2. 53. s\4. S5, .s7 czQSci og6lncj Uchwaly Senatu.

Kandydaci, ht6rzy zdali ,,star4 maturQ":
. Podsta\r4 kwalifikacjijcst rvynik c3,zaminu do_irzaloici ziqzyka polskicgo ijqzyka obcego lub wiedzy tr

sDoleczeristwie.
. Rekr tacta isposob przcliczania punktow zgodna z s\2, -si. 54, S5, \8 czqici og6lnej Uchwaly Senatu

Kandydaci, kt()rzy zdali Maturg Mi€dzynarodow4 (l B):
. PodstawE kwalrfikacjijcst rvynik egzaminu nraturalncgo z iqzyka polskiego iiqzyka obcego lub rviedzy o

spolcczcristrvic - wymagany poziom nilszy (SL) lub poziom wyzszy (lIL)
. Rekrutacia ispos6b przeliczania punktow zgodna z $2, U, f4, 85, \9 czqSci o96lncj LJchwaly Senatu.

Kandydaci posiadaj4cy 5wiadcctrvo dojrzaloSci uzysl(ane za granlcQ:
. Podstaw4 kwalifikacji-icst wynik cgzanrinu dolrzalosci z igzyka polskiego ilgzyka obcego lub wicdzy o

spolcczeristwic
. W przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub wiedzy o spoleczcristwie na egzantinic maturalnym

kandydat przystqpLric do egzarninu ustnego z.iQZyka polskicgo lub z wicdzy o spoleczctistwic.
Rckrutacja isposob przcliczania punktow zgodna z $2, s\3. ,s4, \5. 

"sl0 
czQsci ogdlnei [Jchwaly Scnatu

Kicrunek :Kulturoznnwstwo
Rodzaj sludi6rv : sludir drugies(' slop||ia
Forma studi6w : nieslacjonarne

Nab6r na podstawic zloZenia wymaganych dokument6w do wyczerpania lirnitu niejsc: absolwcnci wszystkich

kicmnk6w studiow



Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

.i921'k angiclski

Kandytfaci, kt(trzy zdali,,nowil matu re":
. l,odslawq l(walilikacii.iqsl $,ynik cgzarninu rraturalnego zjqzyka angiclskiogo - wymagany poziotr]

podstarvorvy lub rozszcrzotry
. Rekrutac-iir i sposdb przelicztnia punkt(rw zgodna z \2, \3, $6, s\7 czQsci ogtilnc-i ljchwaty Senatu.

Kandydrci, kt6rzy zdali ,,sta14 maturS":
o Podstaw4 ku'alilikacji lest wynilt cgzarninu dojrzaloici z-iqzyka angielskiego
. RekrLrtacja i spos6b przcliczania punkt6rv zgodny z .s2, \sl. -s6. \s8 czESci og<ilnej Uchrvaly Senatu

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ MiQdzynarodow4 (lll):
. Podstaw4 kwalifikacji.icst wynrk cgzanrinu nraturalnego zjgzyka angiclskicgo - rvyrragany pozionr nilszy

(Sl-) lub pozion wyzszy (lll,)
. Rekrutac-ia i spos6b przcltczania punkkiw zgodna z $2, Sj. 56. \9 czr;sci ogolnc'i l)chwaly Scnatu.

Kandydaci posiadajQcy Swiadccllyo dojrzalo$ci uzyshane za granic4:
. PodstarvQ krvalillkacji.tcst wynik cgzamtnu dojtzaloSci z-iqzyka angiclskiego
. W przypadku niezdauania _iEzyka angiclskiego na egzaminic maturalnym kandydat plzystEpuje

do cgzaminu ustnego z.jQZyka angielskicgo.
. Rekrulacja i sposob przcliczunia pLrnkt6w zgodny z |i2. $3, $6, \ l0 czqSci ogolnei Uchwaty Scnatu

Kicrunck
Spccjalno$i
Rodzaj studi6w
Forma studi6!v

Kie runck
Spccjalno(i
Rodzaj studi6w
Forma studitiw

Filologia
.iqzyk angielski stosowany, z hiszpaiskim
studia picrwszcgo stopnia
staclonarne

l'ilologia
jqzyk liancuski sk)sowany. z hrszpariskitrr

studia pien^,szego stopnia
stacJonar'ne

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

.jpzyk fiancuski,.jqzyk polski ijqzyk obcy (inny ni2.iezyk liancuski)

Kardydaci, kt6rz,y zdali,,norv4 malurf":
. Podstaw4 kwalilikacii.icst wyn ik cgzanr inu nraturalnego z.iqzyka francuskicgo lub.iqzyka polskicgo iiEzyka
. obccgo (inncgo niziqzyk l-r'ancuski) - wymagany poziom podstawowy Iub rozszcrzony
. Rekrutacia i spostib przeliczania punkl(iw zgodna z 

"s2, 
-s3, S4, \5, $7 czQsci ogolncJ Uchwaly Senatu.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,star{ maturC":
. Podstawq kwalifikacji lcst wynik cgzarninu dojrzaloSci z iqzyka fiancuskrcgo luh jpz5,ka polskiego i .iqzyka

obccgo (ifllego niz l'r aucuski)
. Rcklutacia i spos6b przcliczania punkt6w zgodny z \2, -s3, {4, $5, $11 czq3cr ogolncj LJchwaly Senatu.

Kard)daci, kldrzy zdali Maturt MiQdzynflrodorv4 (ll]):
. Podstawq kwalilikacji jcst wynik egzaminu rrraturalnego zjqzyka lrancuskicgo - wymagany poziom nizszy

(SL) lub pozionr wyzszy (l ll-).
. Rckrutacja i sposob przeliczania punkkiw zgodna z 12, 53, \s6, $9 czQ5ci tl96lnej Uchwaly Scnatu.

Kandydaci posiadajrlcy (rviadcctwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
. PodstawE kwalifikac-ii.iesl wynik egzaminu do.irzaloSci z.iqzyka flancuskiego.
. W przypadku niczdarvania jr;zyka francuskiego na egzanrinic maturalnytn kalldydat przysttnuie

do cgzaminu ustnego zjQzyka francuskiego
. Rekrutac-ia ispos6b przeliczania punkltiu'zgodnl z $2. .s3. $6. S10 czQSci o96lncj Uchwaly Senatu



Kicrunek
Specjalnose
Rodzaj studi6rv
Forma studidw

Filologia
li lologia rosy-jska z.j gzykicnr bialoruskint
studia pierwszego slopnia
stacjonarnc

Filologi:r
tilologia bialotuskil slowianoznawstwo rvschodnie
sludia pieI-\|szego slopnia
stac_,onarDc

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

.jqzyk polski. jEzyk rosyjski

Kandydaci, l{k')rzy zdali ,,DowQ Inaturg":
. Podstaw4 k\\,alili k cj i -iest rvy,nik cgzaminu rnaturalncgo z iqzyka polskiego lub.iqzyka rosy-iskicgo

- rvymagally poziorn podstawowy lub rozszerzony
. Ilekrutacia i spostib przcliczania punktow zgodna z -s2, [3. $-5. {7 czqSci o96lnci tJchwaly SeDatu.

KaDdydaci, ktorzy zdali,,sta14 matu re":
. Podstaw4kwalifikacjijcst wynik egzaminu do.irzaloici ziqzyka polskicgo lub.igzyka rosyjskiego
. Rekrutac.ia i spos6b przcliczania punktow zgodny z $2. Sj, $5. -s8 czplci o96lncl Uchrval)' Senattr

Karrdydaci, ktrirzy zdali MaturQ MiQdzynarodorv4 (lB):
. PodstawQ kwalilikacji-iest wynik cgzaminu rnaturalncgo z.iqzyka polskicgo - wyrragany poziom nizszy

(SL) lub pozionr wyzszy (lll-)
. l{ekrutac-ia i sposdb przclrczania pLtnkt6w zgodna z \2. \3. {6. \9 czqSci og<ilncj IJchwal.y" Senatu.

Kaudydaci posiadaj4cy Swiadcctrvo dojrzaloSci uzyshanc za grantc4:
. l)odsta\!4 kwalilikaciijcst w1,nik cgzaminLr dojrzalo3ci ziqzyka polskicgo lLrb.iqzl,ka losl,.iskiego.
. W plzypadku niczdau,anra igzyka polskicgo lub lgzyka rosyjskiego na egzatnintc nratualttym kandydat

przystqpu.ic do cgzaminu usLncgo z.jqzyka polskicgo lubjqzyka rosyiskiego.
. Rekrutacia r spos(rb przeliczania punktow zgodny z |i2. $3, $5. Sl0 czQ(ci o96lncj Uchwaly Scttant

Kicrunck
SpccjalnoSi
llodzaj studidN
F0rma studi('irv

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

.iqzyk polski, jqzyk bialoruski

Ka ndydaci, l(t6rzy zdali,,now4 mittttrg":
. Podsta\vil ku,alilikaclijest wynik cgzaminu nratumlnego z.iqzyka polskiego lub.igz,vka bialoruskrcgo

- rvynragany poziom podsta\\,owy lub tozszerzony
. Rekrutacja i spos6b przcliczauia punkt6w zgodna z $2, \3, -s5, S7 czq(ci o96lnc'j Uchwaly Senatu.

Kaodydaci, kt6rzy zdali,,star.l maturg":
. PodstawQ kwalifikacjijest wynik cgzaminu dojtzalo(ci ziEzyka polskiego lub-igzyka bialoruskicgo.
. I{ekrutaciir i spostib przeliczania punkt6w zgodny z $2. $3. .s5, $8 czq:6ci og(rlncl Uchwilly Scnatu.

Krndl,daci, kt(trzy uJali Maturp Migdzynarodow4 (lB):
. Podstaw4 kwalilikacjiJest wynik egzaminu maturalncgo z.iqzyka polskiego - wyrnagany poziorn nlTsz)'

(SL) hrb pozrom wyzszy (llL).
. Rekrutacja isposob przeliczania punkt6u,zgodna z {2, 53. {6, 59 czasci ogolnrj Uchrvaly Setralu

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectlvo dojrzakrici uzyskane za granic4:
. PodstawE kwalilikacji-icst wynik cgzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego lub iqzyka [rialoruskicgo
. W przypadku niczdarvania .jpzyka polskicgo lub igzyka bialotuskiego na egzaminic naturitlnyrn kandydat

przystqpu.ie do cgzarninu ustnego zjEzyka polskiego Iubjqzyka bialoruskiego
o Rekrulacia i spos6b przeliczania punkt6w zgodny z {2. :3, \5. $10 czpSci ogdlncj Uchwaly Senatu.



Kierunek
Specjalno$6
Rodzaj studi<il
Forma studi6w

Filologia
filologia bialoruska
studia picrwszego stopnia
nlcsLacJoDarn9

Przedmioty brane pod uwage w postepowaniu kwalifikacyjnym:

r jEzyk polski..jqzyk biabruski

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 mature":
o Podstawq krvalilikacji-icst rvynik cgzaminu maturalrcgo zjEzyka
. - wynlagany poziom podsta\\'otvy lub rozszerzony.
. Rekrutacja isposob przcliczania punktow zgodna z l2, \3, {5, ss7

Kandydaci, kt6r'ty zrlali,,sta r{ maturg":
. PodstawE kwa lifi kacj i -icst rvyn ik cgzam inu dojrzalosc i z i qzyka polsk iego lu b iqzyka b ialorusk iego

r Rckrutacja r sposob przcliczania punklow zgodny z $2, 
"r3, 

S5. 
"s8 

czqSci ogolncj tJchwal)' Scnalu.

Kandydaci, kt(trzy zdali Maturt Mitdzynarodow4 (lli):
. Podstaw4 kwalifikacji -iest wynik cgzaminu maturalncgo z _iqzyka polskiego - wyrnagany poziorn nizszy

(SL) lub pozion rvyzszy (HL).
o Rcl<rutac-ia i sposdb przcliczania pLrnkt6w zgodna z $2, $3, $6, s\9 czQici ogolnei [Jchwaly Scnatu

Kandydaci posiadaj4cy $rviadectlvo dojrzabSci uzyskanc za granicil:
. PodstawE kq,a lifi kacj i -iest wyn ik cgzam in u do-irzalo(c i z j gzyka polskicgo lu b iEzyka b r aloruskicgo.
. w przypadku niezdawaniajgzyka polskicgo lub.iEzyka bialo|uskiego na egzaminic rnaturalnym kaudydat

przyslqpLrje do egzaminu ustncgo zjFzyka polskiego lubjqzyka bialoruskicgo.
. Rckrutacja i sposdb przc liczan ia punkttirv zgodny z \2. \j, is5. \ I 0 czq(c i ogo Ine j (Jchr.valy Scnatu.''

polskiego lub jgzl,ka bialoruskiego

czqSci og(rlnej tJchwaly Scnirtu

Bitlynsktku

drh ilorowicz

Se du

ProJ.


