
Uchwala nr 1523

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 12 lutego 20 I 4 r.

Tmieniajqca llchwalg nr l3E7 Senatu Uniwenytelu w Bialymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 roku

, spraiie warorktiw i trybu rckrutacii pruwadzonei w drodze elektonicznej na iednolite sludia

magisterskie, sfudia piertszego slopnia i sludia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyZszym

(tj. Dz. U. z10l2 r., poz. 572 z p62n. zm j Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

sr
senat uniwersytetu w Biatymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1387,Senatu

Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia 11 kwietnia 2013 t. w sprau,ie warunk6v i trybu rekrutacji

prowadionej w drodze elektronicznei na jednolite studia magisterskie, sludia pierwszego stopnia

i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/201 5:

l)WCzgSci I og6lnej:

$ 23 ust. I pkt I otrzymuje brzmienie:

,,1) nie mniejszej ni2 30 os6b - w prrypadku studi6w stacjonarnych,"

2) W Czg6ci II szczeg6lowej:

a) w pkt. 1.2. Stacjonarne studia I stopnia

- rv czg6ci dotycz4cej wydzialu Biologiczno-cherniczncgo postartowienia dotyczqce kierunku

biologia z geografi4 otrzymuj4 brzmicnie:

,,Kierunek: Biologia z geografi4
Rekrutacja zawicszona"

- w czg{ci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego po postanowieniach dotycz4cych kierunku philology

doda.je si9 postanowienia dotycz4ce kierunku filologia rv brznlieniu:

,,Kierunek: Filologia
Specjalno5d: jgzyk angielski stosowany z rosyjskim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgzyk angielski
Xandydaci, ktdrzy zdali,,nowq maturQ" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureat€ (EB):

. podrtu*q kw;lifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom podstawowy lub

rozszerzony .

Kandydaci, kt6rzy zdali,,saarq maturg":
o podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjgryka angielskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali MaturQ MiQdzynarodowq (lB):
. podrta*q kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci uzyskane za granic4:
o podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjqzyka angielskiego.

. w przypadku niezdawania jgryka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje

do egzaminu ustnego z jgzyka angielskiego "



- \\. czgSci dot1.'cz4ce.i Wydziahr Filologicznego postanorvienia dotycz4ce kierunku filologia
otrzynrLrjq brzrn ien ie:

,,Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia bialoruska
(oferta dla kandydat|w ze znajomoiciq jgzyka bialoruskiego oraz oferta dla kandydat|w
rozpoczynajqcych naukg jgzyka bialoruskiego od podstaw)
Rekrutacja zawieszona"

,,Kierunek: Filologia
Specjalno6d: filologia bialoruska z jgzykiem angielskim
(oferta dla kandydatdw ze znajomoiciq jgzyka bialoruskiego oraz oferta dla kandydat6w
rozpoczynajqcych naukg jgzyka bialoruskiego od podstaw)
Rekrutacja zawieszona"

,,Kierunek: Filologia
Specjalno66: filologia francuska
l) oferta dla kandydatbvt ze znajomoiciq jgzyka francuskiego
Rekrutacja zawieszonl"

,,Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: {ilologia rosyjska z jgzykiem angielskim
(oferta dla kandydat6w rozpoczynajgcych noukg jgzyka rosyjskiego od podstctw)
Rekrutacja zarvieszona"

- rv czgrlci dotycz4cc.j Wydzialu Filologiczncgo postanorvienia dotyczqce kielLrnku informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo otrzymujq brzmienie:

,,Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Rekrutacja zawieszona"

rv czgdci dotycz4ce.j Wydziahr Historyczno-Sociologicz-ncgo po postanowieniach dolycz4cych
kierunkLr stosunki migdzynalodorve dodajc si9 postanorvienia dolyczqce kierunku studia rvschodnie
rv brzn ien iu:

..Kierunek: Studia wschodnie
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. historis, r,ie.lzd o spoteczertstwie, geogruJia, iC\yk polski,ig?Jk obc!
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,now4 maturQ" i kandydaci posiadajQcy dyplom European Baccalaureate (EB):
. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do *yboru spo6r6d

nastqpuj4cych: historia, wiedza o spoleczenstwie, geografia, jgzyk polski, jqzyk obcy poziom podstawowy
lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali,,starq maturg" i kandydaci posiadajqcy Swiad€ctwo dojrzalosci uzyskane za
granicq:
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d

nastqpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, geografia, jEzyk polski, jgzyk obcy.
Kandydaci, ktfrzy zdali MaturE Migdzynarodow4 (lB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu matumlnego z jednego przedmiotu do wyboru spoSrdd

nastgpujEcych: historia, geografia, jgzyk polski, jgzyk obcy - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL)."

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Matematyki i Informatyki po postanowieniach dotycz4cych kierunku

matematyka dodaje sig postanowienia dotycz4ce kierunku Computer science w brzmieniu:

,,Kierunek: Computer science
Studia prowadzone w jgzyku angielskim i rosyjskim



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nabdr na podstawie zlozonych E?maganych dokument6w".

w czgSci dotyczqcej Wydzialu Prawa po postanowieniach dotycz4cych kierunku bezpieczetistwo
narodowe dodaje sig postanowienia dotycz4ce kierunku kryminologia w brzmieniu:

,,Kierunek: Kryminologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. historis, wiedzo o spoleczedslwie, jgzyk polski, motemoryko
Kandydaci, kt6rzy zdali ,,nowq maturp" i kandydaci posiadajAcy dyplom European Baccalaureate (EB):
o podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spo$r6d

nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jEzyk polski, matematyka - poziom podstawowy lub
tozszefzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali ,,starq maturQ":
o podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z historii lub wiedzy o spoleczeistwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali MaaurQ Migdzynarodowq (lB):
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyZszy

(HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrz:loSci uzyskane za granicq:
r podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z historii lub wiedzy o spolecze6stwie."

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Prawa postanowienia dotycz4ce kierunku europeistyka otrzymujq
brzmienie:

,,Kierunek: Europeistyka
Rekrutacja zawieszona"

b) w pkt. 1.3. Stacjonarne studia II stopnia

- w czgdci dotycz4cej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowienia dotycz4ce kierunku
€konomia otrrymuj4 brzmienie:

..Kierunek: Ekonomia
W posaepowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk spolecznych,
. Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w."

w czgSci dotycz4cej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowien ia dotycz4ce kierunku
ekonomiczno-prawnego otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Ekonomiczno-pr^wny (pod warunkiem olcreilenia przez Senat UwB efektdw
ksztalcenia i wyra1enio zgody na prowadzenie kierunku studi6w)
W postgpowaniu kwalilikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magiste6kich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk spolecznych,
. Srednia ar'.tmetyczna ocen ze studi6w."

-wcz96ci dotyczqcej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowienia dotycz4ce kierunku
migdrynarodowe stosunki gospodarcze otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Migdrynarodowe stosunki gospodarcze
W postQpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych,



. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w."

- w czgSci dotyczqcej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowienia dotycz4ce kierunku
za.zqdzanie otzym uj q brzm i en r e:

,,Kierunek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych
studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk spolecznych ,

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w."

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz1ce kierunku lilologia
otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona"

,,Kierunek: Filologia
Specjalno56: Iilologia bialoruska z jgzykiem angielskim
Rekrutacja zawieszona"

- w czg(ci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego po postanowieniach dotycz4cych kierunku filologia
polska dodaje sig postanowienia dotycz4ce kierunku kulturoznawstwo w brzmieniu:

..Kierunek: Kulturoznawstwo
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

ocena na dyplomie uko6czenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych
studi6w magisterskich) na kierunkach humanistycznych lub nalezqcych do obszaru nauk spolecznych,
Srednia ar),tmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek oreferowanv - kulturoznawstwo."

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Pedagogiki iPsychologii po postanowieniach dotycz4cych kierunku
polityka spoleczna dodaje sig postanowienia dotycz4ce kierunku praca socjalna w brzmieniu:

,,Kierunek: Praca socjalna (pod warunkiem uzyskania pozyynej decyzji Ministra Nauki
i Szkolnicnva Wy2szego dotyczqcej uprqwnien do prowadzenia ksztalcenia)
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia (studidw drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) kierunk6w nale24cych do obszaru nauk humanistycznych lub spolecznych,
. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
. roznowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w niz praca socjalna oraz specjalnoSci

praca socjalna - studia I stopnia."

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Prawa postanowienia dotycz4ce kierunku europeistyka
otrrymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Europeistyka
Rekru tacja zawieszona"

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Prawa postanowienia dotycz4ce kierunku European Studies
otrzymujq brzmienie:

,,Kierunek: European Studies
Studia prowadzone w jgzyku angielskim i rosyjskim



W postQpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nabOr na podstawie zlozonych *ymaganych dokument6w,
. dyplom ukoiczenia studidw pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

magisterskich."

-_ po postanowieniach dotyczEcych Wydzialu Prawa dodaje sig postanowienia dotycz4ce Wydzialu

Ekonomiczno-lnformatycznego w Wilnie w brzmieniu:

,,Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Kierunek: Ekonomia (pod warunkiem olcreilenis przez Senat UwB efeUdw ksztalcenia

i wyra:Ienia zgody na prowadzenie kierunku studi6w orqz uzyskania pozyQwnej decyzji

Ministra Nauki i Szkolnicrwq lVyLszego dotyczqcej upra'wniefi do prowadzenia ksztalcenia)
W postgpowaniu lvalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo j€dnolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nale4cych do obszaru nauk spolecznych,

. srednia ar)tmetycma ocen ze studi6w."

c) w pkt.2.2. Niestacjonarne studia I stopnia

- w czgsci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku Iilologia otrrymuj4
brzmienie:

,,Kierunek: Filologia
Specjalno66: lilologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona"

,,Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona"

,,Kierunek: Filologia
Specjalno66: filologia rosyjska - komunikacja jgrykowa w sferze biznesu
Rekrutacja zawieszona"

- w czgsci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku filologia polska

otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona"

- w czgsci dotycz4cei Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo otrrymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Rekrutacja zawieszona"

- w czgsci dotycz4cej Wydzialu Prawa po postanowieniach dotycz4cych kierunku bezpieczeistwo
narodowe dodaje sig postanowienia dotycz4ce kierunku kryminologia w brzmieniu:

,,Kierunek: Kryminologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nabdr na podstawie zlozonych wymaganych dokument6w."



- w cz96ci dotycz4cej Wydzialu Prawa postanowienia dotycz4ce kierunku europeistyka otrrymujq
brzmienie:

,,Kierunek: Europeistyka
Rekrutacja zawieszona"

d) w pkt. 2.3. Niestacjonarne studia II stopnia

- w czg6ci dotycz4cej Wydzialu Ekonomii I Zarz4dzania postanowienia dorycz4ce kierunku ekonomia
otrzymuj4 brzmienie:

..Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu kwalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk spolecznych."

- w czg6ci dotycz4cej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowienia dotyczqce kierunku
ekonomiczno-prawnego otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Ekonomiczno-prawny (pod warunkiem olneilenia przez Senat UwB efekt6w
I<sztalcenia i wyraienia zgody na prowadzenie kierunku studi6w)
W postgpowaniu kwalilikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie uko6czenia studidw pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk spolecznych."

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowienia dotycz4ce kierunku
migdzynarodowe stosunki gospodarcze otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolirych

studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk spolecznych."

- w czgSci dotyczqcej Wydzialu Ekonomii i Zarz4dzania postanowienia dotycz4ce kierunku
zzrzqdzanie otrrymuj q brzm ien ie:

,,Kierun ek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bed4 brane pod uwagg:
. ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk spolecznych."

- w czg6ci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku filologia
otrzymujq brzmienie:

,,Kierunek: Filologia
Specjalno56: filologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona"

,,Kierunek: Filologia
Specjalno66: Iilologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona"

- w czgSci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku filologia polska
otrzymuj4 brzmienie:



,,Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona"

- w czgSci dotycz4cej Wydziatu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku kulturoznawstwo
otrrymuj4 brzm ienie:

,rKierunek: Kulturoznawstwo
Rekrutacja zawieszona"

- w czgSci dotyczqcej Wydzialu Pedagogiki i Psychologii po postanowieniach dotyczqcych kierunku
polityka spoleczna dodaje sig postanowienia doryczqce kierunku praca socjalna w brzmieniu:

,,Kierunek: Praca socjalna (pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego dotyczqcej uprawnien do prowadzenia ksztalcenia)
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. dyplom ukoriczenia studidw pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitycb studi6\.v

magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk humanistycznych lub spolecznych,
. nab6r na podstawie zlohonych wymaganych dokument6w absolwenci kierunku praca socjalna lub

specjalnoSci praca socjalna - studia I stopnia,
o rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w."

w cz96ci dotycz4cej Wydzialu Prawa postanowienia dotyczqce kierunku europeistyka otrzymuj4
brzmienie:

,,Kierunek: Europeistyka
Rekrutacja zawieszona"

Uchwala wchodzi w icie z dniem podpisania.
$2

ProJ, dr hab. Leonard Etel


