Uchwala nr 1386
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
zmieniuiqca Uchwnlg nr 1249 Senatu Unib,ers),lelu w Bialjmsloku z dni 30 mafu 2012 r.
w spmwie warunkdw i trybu rekrukrcji prueulzonej w drodze elektronicznej na jednolile slu i.,
magistenkie, studia pierwszego stopnia i studia tlrugiego stopnil w roku nkademickim 2013/2014

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj. Dz. f.l. 2,2012 r. poz. 572 z p6it"t. zrn.), zwanej dale.j Ustaw4, Senat Uniwersytetu w Biatymstoku
uchrvala. co nastQpuje:

li

I

Bialyrnstoku wprowadza nastgpujqce zmiany w Uchwale nr 1249 Senatu
Uniwersytetu u' Bialymstoku z dnia 30 mala 2012 r. w spruwic warunkiv' i lrlbu rckruldcii
prou,ud:onaj u' drodze elektronicznaj na jednolite sludid magisterskic, .tluditr pient.\zego ,rhptliLt
i studiu tlrugiego stopnia w roku ukudemickim 20I 3/201 1:
Senat tJniwersytetu

l)

w

W CzESci Iog6lnej:

a) { l0 otrzymu.ie nastgpuj4ce brzmienie:
"$ lo
w Uniwersytecie w Bialyrrstoku ustalone w $$ | | 19
podczas rekrtrtacji kandydat6w na wszystkie kierunki

Zasady kwalifikac.ji kandydat6w na studia

niniejsze.j LJchwaly stosowano

sq

studi6w/spec.jalnoSci, chyba 2e czgSi szczeg6lowa Uchwaly stanowi inacze.i."

b)

\ l8 otrzymuje nastgpuj4ce

t.

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo polskie oraz

brzmtente:
,,$ t8

cudzozicmc6w

pode.jrnLrj4cych studia na zasadach obowi4zujqcych obywateli polskich, posiadaj4cych 6wiadectwo
doj rzab6ci/dyplom ukoriczenia studi6w wy2szych uzyskane za granic4 na studia prowadzone w
jqzyku polskim. odbywa sig na nastQpuj4cych zasadach:

l)

1

liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwalifikacyjnym okreflana jest indywidualnie
dla ka2dego kandydata przez WKR na podstawie iwiadectwa dojrzaloSci/ dyplomu
rukoriczcnia studi6w wy2szych, z zastrze2eniem $ l5 i 16,
2) .jezcli liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu krvalifikacyjnym nie jest moZliwa dt.
ustalenia na podstawie Swiadectwa do.irzaloSci/dyplomu ukoirczettia studi6w wy2szych.
podstawq kwalifikacji .icst wstqpny egzamin piscmny, ustny lub rozmowa kwalilikacyjna
z.g<tdnic z. postanow ien ia m i czq6c i szczeg6lowe-j n iniej szej uchwaly.
Kandydaci cudzoziemcy:
l) kt6ryrn udzielono zezwolcnia na osiedlcnie sig,
2) posiada.jqcy status uchod2cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) korzystaj4cy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pracownicy migruj4cy, bgd4cy obywatelami pairstwa czlonkowskiego Unii Europeiskiel,
Konl'ederacji Szwajcarskiej lub parlstwa czlonkowskiego tiuropeiskiego Porozumienia
tr Wcrlnym Handlu (EITTA) strony umowy o Europejskim Obsz.arze Gospodarczyrn, a takZc
czlonkowie ich rodzin,jczeli mieszkajE na terytorium Rzcczypospolite.i ['olskiej,
5) cudzoziemcy, kt6ryrn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziclono zezwolcnia na pobyt
rczydenta dlugoterrnirrowego Wsp6lnot Europejskich,
6) cudzoziemcy, kt6ryrn na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zarnieszkanie na czas oznaczony w zwi4zku z okoliczno6ci4, o kt6rej mowa w art 53 ust. I
pkt 7, 13 i 14 ustawy zdnia l3 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U z201l r. Nr264,
p<tt.. 1573 z po2,n. zm.\,

7)

cudzoziemcy, kt6rym udzielono ochrony uzupelniaj4cej na terytorium Rzeczypospolitej

8)

obywatele patlstw czlonkowskich Unii Europejskiej, pafistw czlonkorvskich Europe.iskiego
Porozumienia o Wolnytn Handlu (EFTA) - strony ulnowy o Europe.iskim Obszarze
Cospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i czlonkowie ich rodzin, posiadajqcy prawo

Polskie.l,

stalego pobytu,
mogq podejrnowa6 iodbywai studia wyZsze na zasadach obowiqzujqcych obywateli polskich.

3.

Obywatele pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paristw
czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroll umowy
o Europe.jskirn Obszarze Gospodarczym i czlonkowie ich rodzin, posiadajqcy 6rodki finansowe
niezbgdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas studi6w, mogq podejmowa6 i odbywai studia
wyzsze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztalcenia, a, takze uczestniczyd w badaniach
naukowyclr i pracach rozwojowych na zasadach obowiqzuj4cych obywateli polskich. z lym ze
osobom tym nie przysluguje prarvo do srypendium socjalnego. stypcndium specjalnego dla os6b

niepelnosprawnych i zapomog, albo na zasadach okreSlonych w art. 43 us1 3 i 4 tJstawy.
Kandydaci posiadacze wa2nej Karty Polaka mogq podejmowac studia na zasadach obowiqztrj4cych
obywateli polskich albo na zasadaclr okre6lonych w art. 43 ust.3 i 4 Ustawy.
5. Kandydaci cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, 3 i 4 podejmuj4 studia na podstawic art. 43 ust. l
i 4 lJstawy.
6. Kandydaci posiadaj4cy riwiadectwo dojrzalo5ci/dyplom ukoticzenia studi6w wy2szych wydane za
granicq sq zobowiEzani do nostryfikacji dokument6w (w prrypadku gdy nie mo2na ich uznac za
r6wnowa2ne na podstawie um6w migdzynarodowych) oraz do dokonania tlumaczenia tych
dokument6w na jqzyk polski przez tlumacza przysiEglego (wskazane jest dostarczenie przez
kandydata uwierzytelnionego dokumentu okre6la.i4cego skalg ocen obowi4zuj4c4 w macierzyste.i

4.

szkole/uczeln i)."

c) po $ l8 wprowadza

L

J.

$

l8a i$ l8b w nastEpujqcym brzmieniu:

,,$ l8a
Kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy studia na podstawie art. 43 ust 3 i 4 Ustawy mog4 by6
przyjmowani na studia prowadzone w jEzyku polskim,jeZeli:
l) ukoricz4 roczny kurs przygotowawczy do podjqcia nauki w jEzyku polskinl w -iednostkach
vyznaczonych przez ministra wlariciwego do spraw szkolnictwa wy2szeSo, zwanego dalej

2)
2.

siQ

"ministrem". lub
posiada.lq certyfikat znajomoSci

jqzyka polskiego wydany przez Parlstwow4

Komis.lq

PoSwiadczania ZnajornoSci Jgzyka Polskiego.iako Obcego, lub
3) uzyskajq potwierdzenie uczclni przyj muj qcej, 2e ich przygotowanie oraz stopiei zna.iomo(ci
jgzyka polskiego pozwalaj4 na podjpcie studi6w w jpzyku polskirr.
Kandydaci cttdzoziemcy. o kt6rych mowa w ust. l, rnog4 byi przyjr.nowani na studia prowadzone
w jgzyku obcym je2eli legityrnuj4 siq dokumentem potwierdzaj4cym znajomo(i jqzyka obcego, w

kt6rym prowadzone sq studia, wskazanym w $ 2 ust. 2 rozporz4dzenia Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyzszego z dnia 12 paidziernika 2006 r. w sprawie pode.imowania i odbywanta
przez cudzoziemc6w studi6w i szkolefi oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. Nr | 90, poz. I 406 z poLtl. zn ) z zastrze2en iem ust. J
Dokumentami potwierdzajqcym i znajomo5d jqzyka obcego s4 r6wnieZ dwiadectwa, dyplomy lub
inne clokulnenty potwierdzaj4ce ukoiczenie za granicq szkoty ponadpodstawowej, w kttire.i zajqcia
byly prowadzone w tym sanrym.igzyku obcynr, w jakim cudzoziemiec bgdzie odbywal studia w
Polsce.

{i t8b
Kandydaci posiadaj4cy obywatelstwo polskie oraz kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy na zasadach
obowiqzu.iqcych obywateli polskich, mogq by6 przyjmowani na prowadzone w jqzyku obcym studia:
l) pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie jezeli zlo2yli egzamin nraturalny
zjgzyka obcego w jakim b9d4 odbywali studia,

2)
d) *

drugiego stopnia - je2eli spelniajq warunki okre6lone w pkt I lub $ I8a ust. 2 i 3'
a w przypadku filologii obcych jezeli posiada.i4 dyplom ukoriczenia studi6w wy2szych na
kierunku filologia w zakresie jgryka, w.iakim bgdil odbywa6 studia."
$ l9 ust. I otrzyrruje nastQpujQce brzmienie:

..J. W postqpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglqdnia siQ ceftyfikat6w jqzykowych, z zastrTeLenielnr
$ | 8a ust. 2 i { l8b pkt. 2."

e) \ l0 olr/yrnu.ie

l.
2.
3.
2)

nastEpuiqce brzmienie:

..s 20
W przypadku niewyczerpania limitu mie.isc na skutek rezygnacji kandydat6w WKR wypelnia
wolne mie.jsca kwalifikuj4c do przyjgcia osoby za.imujqce kolejne pozycje w zbiorczym protokole
kwalitikacyj nym.
Jeleli w postgpowaniu kwalifikacyjnyrn wigcej ni2 | kandydat uzyska tE samq liczbq punktciw co

kandydat z4lmujqcy ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu, decyzjq w sprawie przyjgcia
wszl,stkich kandydat6w z tq liczbq punkt6w podejmuje Rektor na wniosek WKR zaopiniowany
orzez. I)ziekana.
t)ecyzjc o zwiqkszeniu limitu miejsc oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmrric
Rektor na wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana."

W CzqSci

ll

szczeg6towej:

a) rv pkt. 1.2. Stacjonarne studia I stopnia

i

Zarzqdzania dodaje siq postanowienia dotyczqce
w
nastqpuj4cym brzmieniu:
kierunku Intemational Economic Relations

rv czgsci dotyczqcej Wydzialu Ekonomii

-

"Kierunek: lnternational Economic Relations
Studia prowadzone w jgzyku angielskim
W postepowaniu kwalifikacyjnym b€d4 brane pod uwagp:

o

nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokumentdw."

w czg$ci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego dodaje sig postanowienia dotyczqce kierunku

-

Philology w nastgpujqcym brzm ieniu:

,,Kie

runek: Philology

SpecjalnoS6: English Philology
w postgpowaniu kwalilikacyjnym bgdq brane pod uwagp:

.

nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow."

-

rv czgici dotyczqcej Wydzialu Filologicznego dodaje sip postanowienia dofycz4ce kierunku

@urorot'Hq w nastgpuj4cym brzmien iu:

,,Kierunek: (Dr.ro.rortq
Specjalno66: pyccxan Qx.ro.lorur

W postQpowaniu kwalilikacyjnym bed4 brane pod uwagt:

.

nabor na podstawie zlozonych wymaganych dokumentow

Kierunek: OuJro,rorlrq
Specjalno66: pyccnaq t[u"To,rornn - c3hlKoBas KoMMyH Kauflc a cQepe 6urueca
W postepowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

o

nabtir na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w."

b) w pkt.

1.3. Stacjonarne studia

ll

stopnia

i Zarz4dzania dodaje siq postanowietlia dotycz4cc
w
nastQpuj4cym brzmieniu:
Relations
kierunku Intemational Econornic
w czg(ci dotyczqcej Wydzialu Ekonomii
"Kierunek: International Economic Relations
Studia prowadzone w jpryku angielskim
W postepowaniu kwalifikacyjnym bpd4 brane pod uwagg:

.
.

nab6r na podstawie zlozonych wymaganych dokumen(6w,

dyplom ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo .iednolitych studi6w
magisterskich) na kierunkach nalezecych do dziedziny nauk ekonomicznych."

-

rv czqsci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego dodaje sig postanowienia dotyczqce kierunku
Ouro,rorac w nastgpu-j4cym brzm ieniu:

,,Kierunek: (Du.ro,rorrq
SpecjalnoS6: pyccKaq QHJIoJrorrs

W postQpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

.

dyplom ukonczenia studiow wyZszych kierunku: filologia, specjalnoSci: filologia rosyjska, filologia rosyjska
zjgzykicrn angielskim, filologia rosyjska - komun ikacla j gzykowa w sferze biznesu lub innych specialno6ci
z zakresu lilologii rosyjskiej."

-

w czgrici dotycz4cej Wydzialu Prawa dodaje sig postanowienia dotycz4ce kierunku European
Studies w nastgpujEcl rn brzmieniu:

"Kierunek: European Studies
Studia prowadzone w jgzyku angielskim i jgryku rosyjskim
W post€powaniu kwalilikacyjnym bpd4 brane pod uwagp:

o
.

nabor na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w,

dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studi6w
magisterskich) kierunkow nalez4cych do obszaru nauk spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych
(m.in. europeistyka, stosunki miQdzynarodowe, politologia, administracja, socjologia, historia)."

82
IJchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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