
Uchwala nr 1561

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 23 kwietnia 2014 r'

zmien w Bialymstoku z dnia 25 maja 2-011 r'

|e sp 2012-2015 taureatdw orazJinalisttiw
tdw ko n kursdw migdzYnarodowYc h

oraz og.ilnopolskich, w tym organix'owanych przez uczelnig

Napodstawieart.16gustawyzdnia2Tlipca2005r.Prawooszkolnictwiewzszym
(tj. Dz. u.'22012 r. poz. 572 z p6ln. zm.) senat uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co

nast9puJ e:

$1
W Uchwale nr 1109 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia25 maja 2011 r' w sprawie

zasad przyjmowani(t nq studia w iatach 2012-2015 laureat,w oraz finalisttiw olimpiad

6w konkurs6w migdzYnarodowYc

nig (tekst jednolitY ze zmian^mi

Bialymstoku z dnia 25 slycznia 2

sig nastgpujqce zmianY:

I . SkreSla sig postanowienia d otycl4ce kierunku Edukacja techniczno-inJbrmalyczna'

2. W kolumnie pierwszej ,,Kierunek/specjalnoSi" dodaje sig wiersze:

,,Filologia, sp.: jgzyk angielski ttoio*uny z rosyjskim"' "Filologia' 
sp': jgzyk

ir*"urlti (oi podstaw; i angielskim - profil tlumaczeniony"' "Kognitywistyka
i komunikacja",,,Ptzyrodd',,'Studia wschodnie"'

3. W kolumnie drugiej ,,Olimpiady, konkursy":

1) w wierszach- dotycz4cych- kierunk6w studi6w Filo/ogia' sp: jgzyk, ang-ieLski

,tororony z jgzykiem ioiyiskim i Filologia, sp' j gzyk francuski (od podstaw)

z angielskim - proJil tlumaczeniowy dodaje sig slowa

,,Laireaci i nnaUsii stopnia centralnego Olimpiady Jgzyka Angielskiego"'

2) w wierszu dotycz4cym kierunku stud\6w Kognitywistyka i komunikacja dodaje sig

slowa:

,,Laureaci i finali6ci stopnia centralnego Olimpiad: Filozoficznej' Biologicznej'

informatycznej, Matematycznej, Fizycziq, Wiedzy o Prawach Czlowieka' Wiedzy

o Polscel Swilcie Wsp6lczesnym, Wiedzy Ekologicznej"'

3) w wierszu dotycz4cym kierunku studi6w Przyr oda dodale sig slowa:

..i-ar*eaci i finaliSci stopnia centralnego Olimpiad: Chemicznej' Biologicznej' Wiedzy

Ekologicznej, Geo grafi cznej ",

4) w wierszu dotycz4cym kierunku studi6w 'stadia wschodnie dodaje si9 slowa:

.,i_uur.u"i i finaiisci- stopnia centralnego olimpiad: Historycznej, Losy Polak6w na



Wschodzie, Wiedzy o Polsce i Swiecie Wspolczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej,
Wiedzy o Prawach Czlowieka, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Geograficznej,

System Prawa w Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP, Wiedzy o Prawach Czlowieka
w Swiecie Wsp6lczesnym, laureaci i finaliSci Og6lnopolskiego Konkursu
Historycznego ,,Historia i Zycie" oraz Konkursu ,, .Ffisfori a Bialegostoku i Podlqsia"'

4. W wierszach dotycz4cych kierunk6w studi6w: Pedagogika, Praca socjalna i Stosunki
migdzynarodowe dodaje sig przecinek i slowa ,,Wiedzy o Prawach Czlowieka
w Swiecie Wsp6lczesnym, Wiedzy o III RP".

5. W kolumnie trzeciej ,,Uprawnienia kandydat6w na studia" w wierszach dotycz4cych

kierunk6w: Filologia, sp.: jgzyk angielski stosowany z rosyjskim, Filologia, sp.: jgzyk

francuski (od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy, Kognitywistyka
i komunikacja, Przyroda, Studia wschodnie dodaje sig slowa: ,"Zwolnieni
z postgpowania kwalifikacyjnego".

$2
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podpisania.


