
Uchwala nr 1549

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 26 marca 2014 roku

zmienwqca uchwatg nr 1524 Senatu Ilniwersytetu w Bialymstoku z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawii planowanych limitdw pr4yjgi kandydatfw na iednolite studia magisterskie, studia

pierh'szego stoPnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust. 2 w zwi4zktt z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' Prawo

o szkolnictwie wylszym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p62n. zm.), Senat Uniwersytetu

w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$r
w Uchwale nr 1524 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie

planowanych limit6w przyjgt kandydat'w na iednolite studia magisterskie, studia pierwszego

stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 wprowadza sig nastgpujqce

zmiany:
1. W $ 1w kolumnie ,,Wydzial/Kierunek":

1) na Wydziale Biologiczno-Chemicznym, po kierunku Ochrona irodowiska
dodaje sig wiersz: ,,PrzYroda",

2) na Wydziale Filologicznym, po specjalnoici jgzyk francuski stosowany,

z hiszpanskim dodaje sig wiersz: ,,specjalnoS6 jgzyk francuski (od podstaw)

z angielskim - profil tlumaczeniowy".
2. W $ 1w kolumnie,,Limity przyjgd - St. stacjonarne - I stopnia':

l) w wierszu Wydzial Biologiczno-Chemiczny liczbg 280 zastgpuje sig liczb4:

,,320",
2) w wierszu Kierunek studiow Przy'oda dodaje sig liczbg: ,' 40",

3) w wierszu Wydzial Filologiczny liczbg 515 zastgpuje sig liczb4:,'525"'
4) w wierszu specjalnoit filologia francuskn (dla kandydatdw rozpoczynajqcych

naukg jgzyka francuskiego od podstaw) liczbg 50 zastgpuje sig liczb4: ',30",
5) w wierszu specjalnoit jgzyk francuski (od podstaw) z angielskim - profil

tlumaczeniowy dodaje sig liczbg: ,,30",
6) w witerszu tr'qczny limit liczbg2440 zastgpuje sig liczb4:,,2490"'

$2
L Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

2. Ujednolicony tekst Uchwaly nr 1524 Senatu Uniwers).tetu w Bialymstoku z dnia

li lutego 2014 r. w sprawie planowanych limitdw przyjgt kandydatdw na jednolite

sludia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku

akademickim 2014/201 5, stanowi ZaL4cznik do niniej szej Uchwaly.

Prof, dr hab. Leonard Elel



Zal4cznik
do Uchwaty nr 1549 Senatu UwB

z dnia 26 marca2014 r.

Uchwala nr 1524
Senatu Uniwersvtetu w Biatvmstoku

z dnit l2lutego 2014 roku

w sprawie planowanych limildw pr4yjgi kandydat6w na jednolite studia magisterskie,
studia pierwszego slopnia i sludia drugiego stopnia w roku akatlemickim 2014/2015

(ujeclnolicony tekst)

Na podstawie art. 169 ust. 2 w zwi4zku z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie 'uqylszym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p6in. zm.) Senat Uniwersltetu w
Bialymstoku uchwala. co nastgpuje:

Senat Uniwersytetu
$l

Bialymstoku ustala nastgpuj4ce limity przyj 96 poszczeg6lne
kierunki/soec w roku akademi ckin 201412015:

WvdziaUKierunek

Limity przyj Qd

St. stacjonarn€ St. niestacjonarn€

I stopnia ll stopnia
jedn.
mgr

I
stopnia

II
stopnia

jedn,
mgr

Biologiczno-Chemiczny 320 r90
Biologia t00 60

Chemia 100 70

Ochrona 6rodowiska EO 60

Przyroda 40

Ekonomii i Zarzadzania 330 330 min.240 min.240
Ekonomia t50 150 min.60 min.60
ZanTdzanie 60 60 min.60 min.60
Migdzynarodowe stosunki gospodarcze 60 60 min.60 min.60
Ekonomiczno-prawny 60 60 min.60 mln_t)t,

Filologiczny 525 205 /f, /f,
Filologia:

specjalnoSC fi lologia angielska '15 '15 75

specjalnoSC j9ryk angielski stosowany,
z hiszpariskim

30

specjalnoSC jgzyk angielski stosowany z
rosyiskim 30

specjalnoSi fi lologia fiancuska (dla
kandydat6w rozpoczynaj4cych naukp jgzyka
francuskiego od podstaw)

30

specjalnos6 jgryk ftancuski stosowany,
z hiszpaiskim

30

specjalnoSC j9ryk fiancuski (od
podstaw) z angielskim profil
tlumaczeniowy

30

specjalnoSC fi lologia rosyjska 50 50

specjalnoSC fi lologia rosyjska (dla
kandydat6w rozpoczynaj4cych naukg

igzyka rosyiskiego od podstaw)
30



LeSenaa:
min. - minimalny limit przyjQc

bl. - bez limitu

$2
Na podstawie ustalonych niniejsz4 Uchwal4 planowanych limit6w przyiet dla

poszczeg6lnych kierunk6w studi6w Senat UwB okesli planowan4 liczbg student6w studi6w

stacjonamych na poszczeg6lnych kierunkach studi6w w roku akademickim 2014/2015.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

specjalnodd filologia rosyjska z
iezvkiem ansielskim

30 30

specjalno$c filologia rosyjska -
komunikacia iezykowa w sferze bimesu

50

Filologia polska 60 75

Kulturoznawstwo 60 50

Fizyki 80 45

Fizyka 80 45

Historyczno-Socj ologiczny 320 200 300 350

Historia 60 50 t00 100

Socjologia 80 60 100 100

Filozofia 40 30 50

Stosunki migdzynarodowe 90 60 100 t00

Studia wschodnie 50

Matemotyki i Informatyki 255 90 135 90

Matematyka 90 45 45 45

Informaryka 120 45 45 45

Informatyka i ekonometria 45 45

Pedagogiki i Psychologii 390 400 bl. bl.

Pedagogika 330 280 bl. bt.

Praca socjalna 60 60 bl. bl.

Polityka spoleczna 60 bl.

Prawa r50 50 'r', < min.l50 min.l00 min.50

Prawo 225 min.50

Administracja 50 50 min.50 min.50

BezDieczeistwo narodowe 50 min.50 min.50

Kryminologia 50 min.50

Ekonomiczno-lnformatyczny w
Wilnie

120 60

Ekonomia 60 60

Informatyka 60

Leczny limit: 2490 1570 t't< 900+bl 855+bl min.50


