
Uchwala nr 1270

Senatu Uniwercytetu w Bialymstoku
Z dnir 27 czerrvca 2012 r.

w sprawie zwigkszenia w planach sludidrt' stacionamJ)ch
ogilnej liczby godzin zajgt tlydaktycznych

ponad ustalonq w dolychczos ohowiqzuiqcych planrch sludi.ittt

Na podstawie I I I ust. 4 Uchwaly nr 1202 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

29 futego 2012 r. w sprav)ie wytycznych dlu rad podslawowych jednostek orgunizacyjnych
fJniversytetu okreilajqcych zasady tworzeniu prograndw k.szlolcenia dla okreilonych kierunk|w,
prttfili i poziom6w kszlolcenia studiow wy2szych Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wyra2a zgodg na

naslgpujqce zwigkszenia og6lnej liczby godzin za.i96 dydaktycznych ponad ustalonq w dotychczas

obowi4zu.jqcych planach studi6w danego kierunku i poziomu ksztalcenia:

Wydzial i kierunek studi6w

l,iczbe godzin w
dotychczns
obowiQzuj4cyrh
planach itudi6w

l,iczbr godzin
okrcslons w

Dlsnsch
studi6w od
r,$krd.
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Zwifkszenie liczby godzin w stosunku do
dotychczasowego plsnu

w godrinach

WYI)ZIAT, BIOT,OGICZNO.CII[[IICZNY

Bioloqis'tudiaprers\zeg,rrtnpnia

specialnoSa: biologia ekspeJ}'mentalna i molckularna

\p(.lclnr'\c: elul,)gia r /arladlani( srodorvisliem

II2.260 2.27s I s

2.262 2.211 15

o,660/0

0,660/6

.necialnosc mrkk'hrologra 2.22t1

( hrmia .ludra trcr$'/cgo stopnia I Z.ZIO

2.243 15

2370 1.30

0,61./.

5,80/o

( hcmia \rudia drugiepo stopnia t.035 t.t55 l2t) I t,59%

Ochrone Srodowiska - studia pier\.$szcgo stopnra 4 0,r8%

wl DZI,\t, fl t,ot,oGIczNY

Filologia polska studia picr\+szego stopnH t.875 t.920 45 2.100/b

Filol(ryi, polske studia dru8lrgo rtonnia E25 8.t{} t5 t,820/0

N} DZIAI- HISTORI'CZ,\(>
SOCJOI,OGI(]ZNI'

l'ilomfia - studia picNszego stopnra r.t05 t.837 32 1,716/o

Histori, sludiapierwszegoslopnia l.Er 5 t.875 60 3J0%

Stosunki mitdzynarodowe - studia pienvszego
2.025 2.0J0 n25o/o

sto!rnLi mitdz) narodo*e - .tudia drugiegu
slopnia

8l0 82s t5 t,85%

W}'DZIAI, tr!ATEillATYKI I INI'ORMATYKI

Inform:rfyka i ekonomctria -studia pierwszego
slopnia

2.0s5 2.060 0,24./.

Itlstcm$tyka sludia pierwsTego stopnia 2.085 2r0 10,01%

Nlatcm1ltyka sludia drugrego st{)pnia t.t t0 t.260 t50 | 3,5t 9/.

spccjalnoSa ]'ratcmatyka fi nansorva l.t t0 t.260 t50 t3.5r%

WYDZIAI, P!]DAGOCIKI I PSYCIIOI,OCII

Pedagogika - studia drugiego stopnra
(\r'szystkie specjalnoSci)

800 875 931o/r

\'|YDZIAL PR\WA

.\dministracja - studia drugieSo stopnia 8t0 960 lfl) 18,51olo

lluropcistykr - studia pierwszego stopnia t.{t00 t.ti l5 r5 0s3%

Uuropeistlka studia drugiego stopnia lt25 E65 60 121o/o

I'rano .icdnolilc studia magisterskic 2.424 2-542 lt8 486"/.

Przewodnicztlcy


