
Uchwala nr 1349

Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 23styc"nia 2013 r.

w sprowie planowanych limitdw pr4vjgt kandydat6w na jednolite studia magisterskie,

studia pierwszego stopnia i sludia drugiego stopnia w roku akademickim 201 3/201 4

Na podstawie arI. 169 ust. 2 w zwiqzku z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

wy2szym (ti. Dz. U.22012 r. poz.572 zpo2n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co

nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala nastppujqce limity przy.ip( na poszczeg6lne

kierunki/spec.ial no6ci w roku akademicki m 20 | 3 120 | 4 :

Wydzial/Kierunek

Limity przyjgd

St. stacjonarne St niestacjonarne

I stopnia lI stopnia
jedn.
msr

I stopnia Il stopni:
jedn.
mer

Biolosiczno-Chemicznv 29tJ lJ0
liolooia 100 50

lioloeia z qeosrafia 30

lhemia 90 40

)chrona Srodowiska 70 40

Ekonomii i7,nrzsdzsnit 360 300 min.240 min.l80
Bkonomia max. | )u max. I )u min.60 min.60
7.zrzarlzanie max.yu max.yu min.60 min.60

Miedzvnarodowe stosunki qospodarcze 60 60 min.60 min.60
max.OU mrn.60

Filolosicznv 5r5 t40 /f, t35
l- ilolosla
;n. filolosra ansielska 70 '75 75

;o. iezvk ansielski stosowanv. z hiszoafrskim 25

;p. fi lologia bialoruska IJ .o

.o';
E

E

t5 9:9:-.6-
5E.E34F'6-
a ^ 6-

bl. bl

;p. filologia braloruska z jgrykiem angielskim l5 l)

;p. filologia bialoruska (dla kandydatow
'ozpoczynaj4cych naukg jgzyka bialoruskiego od

rodstaw)

l)

;p. filologia bialoruska zjqzykiem angielskim
dla kandydatow rozpoczynajqcych naukg jpzyka

rialoruskiego od podstaw)

t)

;p. filologia francuska 20

;p. filologra liancuska (dla kandydatow
'ozpoczynajqcych naukp jpzyka francuskiego od

)odstaw)

40

in iervk francuski stosowanv z hisznairskim 5

in filolosia rosviska 45

o

:!

-

50 bl bl

;p. filologia rosyiska (dla kandydat6w
'ozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego od

rodstaw)

45

;p. filologia rosyiska z iezykiem angielskim l5 l5

;p. filologia rosy.iska zjEzykiem angielskim (dla

<andydat6w rozpoczynajqcych naukQ jQzyka

osytskiego od podstaw)
t5

;p. filologia rosyjska - komunikacja jqzykowa w
;ferze biznesu

30 bl.

Filolosia nolska 85 60 bl bt.

Kulturoznawstwo 60 60

Informacia naukowa i bibliotekoznawstwo 25 bl.



Legenda:

min. - minimalny limit przyjqi
max. - maksymalny limit przyjgi
bl. - bez limitu

$2
|. Na podstawie ustalonych niniejsz4 Uchwalq planowanych limit6w przyjg( dla poszczeg6lnych

kierunk6w studi6w Senat UwB okresli planowanq liczbg student6w studi6w stacjonarnych na

poszczeg6lnych kierunkach studi6w w roku akademickim 201312014.

2. W przypadku nieuzyskania przez Uniwersytet w Bialymstoku zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa

WyZszego na zwigkszenie w roku akademickim 201312014 og6lnei liczby student6w studi6w

stacjonarnych ponad 2 %o w stosunku do liczby student6w studi6w stac.ionarnych w roku akademickim

201212013, Senat UwB dostosuje niniejszq uchwalg do mo2liwo5ci finansowych uczelni.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Przewodni

Prof, tlr hab. Leonard Etel

$3

Senatu Uniwersyte


