
Uchwala nr 1232
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 25 kwietnia 20li r.

w sprawie zmian w Uchwale nr I187 Senotu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnio 25 stycznia 2012 roku w sprawie plonowanych limittiw przljgi kondydatdw na

jednolite studia magisterskie, studia pierwsxego slopnio i stuclio drugiego stopnia w roku
akademickim 2012/20I3

Na podstawic arl. 169 ust. 2 w zwiqzku z art. 8 ustawy z rJnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz.. 1365, z p62n. zm.) oraz $ 9 lJchwaly nr I l0tl
Senatu z dnia 25 maja 201 I roku w sprawie warunk(rw i trybu rekrutac.ji prowadzonc.l w
drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pienlr'szego stopnia i studia
drugiego stopnia w roku akademickim 201212013 Senat UwB ustala co nastgpu.je:

{l
Wprowadza siq nastqpuj4ce zmiany w Uchwale nr I I87 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 stycznia 2012 roku tt' sprau'ic plarun,unych limit6rt pr$qt kundydatiu' rur

.iedrutlilc sttttliu magislerskie. studiu picru,szego slopniu i sludiu drugiegt slopniu v, roku
ukudemickint 20I 2/20I 3:

W kolumnie okre:ilaj4cej limity przyjgd na studia niestacjonarne II stopnia w wierszu
dolyczqcym kierunku ..Filozofla" znak ..-" zastqpu.je sig liczb4..50".

li2
l. l]chwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
2. l'ekst.jednolily Uchu'aly 1 187 Senatu lJniwersytetu w Bialymstoku z dnia25 stycznia2012

roku u.' sprawie plunou,anych limiliw przyjQt kandyduttiw nu.jednolite sludiu mugislcr.rkie ,

studitr picru,szego slopnia i sludia drugiego sktpniu w n*u ukudemickim 2012/2013,
stanowi Zalqcznik do niniejszej LJchwaly.

Senatu

Proj,



.{'#

Uchwala nr 1187
Senatu Uniwersyt€tn w Bialymstokn

z dnia 25 stycznia 2012 roku

t sprewie planowanych limitdt' pnyjCc kandydaldw na jednolite studia magisterskie,
studin pierwszego stophia i studia drugiego stopnia w tuku akademickirrr 2012/2013

6t

Na podstawie art. 169 ust. 2 w zwirLzku z an. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. p.awo o szkolDictwie wyzszym
(Dz. U. Nr 164po7, 1365 z p6in. /,m.) onz g9Uchwalynrll08Senatuzdnia25maja20llrokuwsprawie
warunk6w i lrybu rekrutacii prowadzonej w drodze alektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia
pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 Senar UwB usrala Dastgpuj4ce
planowan€ limity przyjgi na poszczegdlne kierunki/specjalnojci w roku akademickim 201212013:

Wydzial/Kieru ek

Limity przyjfd

St. stacjonarne St. niestacjonarne

I sbpniA II stopnia
jedn.
rngr

I stopnia II rtop||ir
jedn.
mgr

Bioloqiczoo-Chemiczny 315 130
Biolul'l,a 120 6t)
Biologia z eeosrafia t0
ahcmiil 95 40
Oclrona Srodowiska 70 l0
Ekonomii i Zarz4dz:rria 330 210
LkoDomia max.l20 max.l20 min 60 min 60
T.arzEdzarie max.90 max.90 min.60 m1n.60
Mi€dzynaroJ,rwc stosunkr gospodarezc 60 60 m'n 60 min.60
Ekopomiczrol,awny max.60 min 60
Filologiczny 615 175
[ilologial
sp. iilologia a'giclska 90 75
sp. iczyk ansielski stosowarv. z hiszDanskim l0

rp. fi lologia bialoruska 25

=!

p
h
E

25

E E i€
E " *l

bI

<p lilologia hialorusla,/ Jc,/) kicDt angiclsLir 25 25

sp. filologia bialoruska (dla kaidydatow
rozpoczynajEoych naukg jpryka bialoruskiego od
podstaw)

25

sp. fiblogia bialoruska zjezykiem argiclskin
(dla kaDdydat6w rozpocrynajqcych naukp jlzyka
braloruskiego od podstaw)

25

sp. lilologia bialoruska .slowiruroiznawst\lo

$schodnie
25

ip. filologia liaDcuska 25

sp. Iilologia francuska (dla kandydar6w
roz.poozynaj4cych Daukg jQzyle lranouskiego od
podslaw)

40

.p. iF,/yk liancurki iro\'\ alrt, I ltis,/nan.kml 30
rp. filologia rosyjska 60

1J6

FO

60 ol. bl.
jp. fikr logia rosyjska z igzvkiem bialoruskim 20

sp. filologia rosyjska (dla kaDdydar6w
rozpoczynaj4cychnaukfjezykarosyjskiego od
podstaw)

tp. Iilologia rosyiska z i9z:tkiem arqiclskim l0 l0
ip. filologia rosyjska zjezykiem angiclskim (dt^
kandydaldw rozpoczynajqcycb naukp JQzyka
'osyjski€go od podstaw)

20

sp filologia rosyjska - komunikacjajgzykowa w
slerze biznesu

30 bt.

Filoloeia polska 135 60 l)1. bt.
Kulturoznawstwo 55 60
nfonnrcia nauk, $a rhibliolel',',,na!v.ruu J 30 bl



80 f,0 0
ISJIT 80 30 30 25

29[ 260 300 300

Hisloria 70 60 100 100

Sociohgra 90 80 100 100

FiloT-ofia
40 30 50

.^^..-ti '-.-,1---.r^,-l^rrP 90 90 100 100

Mri.mAtvki i lntorm^tYki 300 r20 r50 90

r20 60 45 45

120 60

.---hn " i -r^n^hcrrit 60 60

415 bl. bt.

320 125 bl. b).

45 bl.
90 bl.

150 100 200
200 m1n.)LJ

50 min.50 min.50

50 min.50 min 50

50 min.50 mtu.50

;i;..-t- .-|"r".n,ncznv n wilnic 1E0

t20
60

l-sczn) limit:
1500 200 945+bt. 880+bl. min.50

Legenda:

min. minimalny limit PrzYlQa

nlax. - maksYmalny limil PrzYiQe

hl. - bez limitu 
0 2

Na podstalvie ustalonych niniejsz4 Uchwalq planowanych limit6w przyjQc dla poszczeg6lnych kierunk6w

studiriw Scnat okrerili planowan4 liczbq sttident6w stucli6w stacjonarnych na poszczeg6lnych kierunkach

studi(iw w roku akademickim 2012/2013

Uchrvala wchodzi w zycic z dniem podpisania

$3

PtzewodnicT,4cY

Senatu (Inib'e rsyteta ifr ialy msto ku
,,ty'r,

Prof. dr hah. Jerz!' Nikitttruwicz


