
Uchwala nr I187
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 stvcznia 2012 roku

w spr0,t ie plnnowlnych linildw pnJ'je{ kandydaliw a je.lflolile studia mogisterskie,
slu.lia pieneszego slopnia i stuttia drugiego slopnia v, roku akademickin 2012/2013

ql

Na podstawie an 169 ust. 2 w zwiqzku z art 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. Nr 164 poz 1365 z p62n. zm.) orcz $ 9 Uchwaly nr I 108 Senatu z dni,a 25 maja 20ll roku w sprawie

warunk6w i trybu rehutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterski€, studia
pierwszcgo stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 Senat UlvB ustala nast€puj4ce
planowane limrty przyjEC na poszczeg6lne kierunki/specjalnoSci w roku akademickim 2012/2013.

Wydzial/Kierunek

Linity przyjft
St. stecjonarne St. niesfacjonarne

I stopnie Il stopnis
jedn.
mgr

I stopnie lI stopni,
jedn.
mgr

Bioloqiczno-Chemiczny 315 t30
Biolosia 120 60

Biolosia z eeosratia 30

lhemia 95 40

Jcfuona Srodowiska 70 30

,arzadzani^ 330 270
Ekonomia ma\ 120 max 120 min 60 min 60
ZarzTdzutic ma\ 90 max 90 min 60 min 60
Miedzvnarodowc stosunkl gosDodarcze 60 60 min 60 mrn 60
Ekonomicmo-pra\rny max 60 min 60

Filolosicznv 615 t75
Filolosia:
rD filologia anqielska 90 75 '75

iD iezvk ansielski stosow3nv. z hiszDanskrm 30

rp filologia bialoruska 25

I

E

25 M€33i6
bl

,p filologia bialoru5ka rigrlk,cm angrelskrm

ip filologia bialoruska (dla kandydat6w
'ozpoczynajqcych naukp jQzyka bialoruskiego od
rodstarv)

25

sp filologia bialoruska zjQzykiem angielskim
(dla kandydaldw rozpoczynaj4cych naukg jgzyka

bialoruskiego od podsta!v)

sp fi lologia bialoruska - slowianomawstwo
15

sp. filologia francuska

sp filologia francuska (dla kandydat6w

fozpoczynajqcych naukp jpzyka lrancuskiego od 40

iD. iezvk lrancusli stosowanv. r hrszDariskim l0
ip filologla rosytska 60

9o

N6

F6

60 bl DI

iD filolosia rosviska z iezvkiem bialoruskim 20

rp filologia rosyjska (dla kandydat6w

:ozpoczynaj4cychnauk€jpzykarosyjskiego od

,oGtaw)
45

ip filologia rosyiska z igzyklem argielskim 30 l0
sp filologia rosyjska zj€zykiem angielskim (dla

kandydarow rozpoczynajqcych naukQ Jezyka
rosyjskrego od podstalv)

20

sp filologia rosyjska komunikacja jezykowa w
sferze biznesu

30 DI

Filoloeia Dolska 85 60 DI ot

Kulturoznawslwo 55 60

Informacia naukowa i bibliotekoznawstwo 30 bl



Fizyki 80 30 30

Fizyka 80 30 30 25

Historvczno-Socioloeicznv 290 260 300 300

Histona 70 60 t00 100

Sociolosu 90 80 100 t00

Filozofia 40 30

Stosunki migdzynarodowe 90 90 100 100

Mrtemrtvki i lnformrtvki 300 120 150 90

120 60 45 45

Infofmatvka t20 60 45 45

Informatvka i ekonometria 60 60

Pedaeoeiki i Psychologii 36s 415 bl. bl.
320 t25 bt bl

Praca soctalna 45 bl

Poliwka spoleczna 90 bL

Prewa t50 100 200
200 min.50

min.50 mm 50

Rezhie.Tenctwn narodowe 50 min.50 min 50

EuroDeiswka 50 50 min 50 min.50

llnn.mirznoJnformxtvcznv w Wilnie lE0

Ekonomia t20

Informawka 60

Lacznv limit: 2625 1500 200 945+bl. StGlbl. min.50

Legenda:

min. - minimalny limit przyjQd

ma\. - maksymalny limit przyjQ6

bl. - bez limitu

$2

Na podstawie ustalonych niniejsz4 Uchwal4 plarowanych limit6w przyjee dla poszczeg6lnych kierunkdw

studi6w senat okresli plano\aan4 liczb€ student6w studi6w stacjonamych na poszczeg6lnych kierunkach

studi6w w roku akademickim 201212013

$3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania

Prof. dr


