
Uchwala nr 1568

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
zdnia23 kwietnia 2014 r.

zmieniajqca IJchwalg nr 1387 Senutu lJniwersytelu w Bialymstoku z dnia 17 kwielnia

iots ,oii w sprawie-warunkdw i trybu rekrutacji prowadzonei w drodze elektronicznei
- 

ia jednolite'studia magisferskie, itudia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia

w roku akademickim 2014/2015

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

*yu.y^(tj.Dz.U.z2012r.'poz..572zp62n.zm.)SenatUniwersytetuwBialymstoku
uchwala, co nastgPuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowidza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1387

ienatu Uniweisytetu w Biilymstoku z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw

w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie,

udia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015'

z dnia 12lutlgo 2014 r. i nr 1548 z dnia26 marca20l4 r':

l. W CzgSci I og6lnej:

1) w$18:
a)wust.2pkt. 1,5 i 6 otrzymuj 4 brzmienie:

,,1) kt6rym udzielono zezwolenia na pobyt staly,

!;- cudzoziemcy, kt6rym na terl,torium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono

zezwolenia na Pobl't rezYdent '
6) cudzoziemcY, kt6rym na udzielono

zezwolenia na zamieizkanie licznoSci4

o kt6rej mowa w atr. 127 ' art l59 ust' 1 lub art' 186 ust' I pkt 3 lub 4 ustawy

z dnia12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz U'poz' 1650)"'

b) po ust. 2 dodaje sig ust. 2a w brzmi

,,2a. CudzoziemcY, kt6rzY Po

rynku PracY" lub wizq Sc

wYkonYwania Pracy na te

Podejmowa6 i odbYwai studia

w innYch formach, a takze uc

rotwojowych na zasadach odplatno6ci' Osobom tym nie przysluguje prawo

do stYPendium socjalnego."

c) ust. 5 otrzYmuje brzmienie:

,,5. Kandydaci cudzoziemcy niewymienieni w ust 2' 3 i 4 podejmuj4 studta

na oodstawie art. 43 ust. 3 i 4 Ustawy'"



2) w $ 19 ust. I otrzymuje brzmtente:- 
,,1. Kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy studia na podstawie art' 43 ust' 2a,3'4 i 5

Ustawy mog4 byd przyjmowani na studia prowadzone w jgzyku polskim, jeZeli:

l) ukoricz4 roczny kurs przygotowawczy do podjgcia nauki w jgzyku polskim

w jednostkach wyznaczonych przez ministra wlaSciwego do spraw

szkolnictwa wyZszego, zwanego dalej "ministrem" lub

2) posiadaj4 certyfikat znajomoSci jgzyka polskiego wydany przez Paristwowq

Komisjg Po!;wiadczania Znaj omoSci Jgzyka Polskiego jako Obcego lub

3) uzyskaj4 potwierdzenie uczelni przyjmuj 4cej, ze ich przygotowanie oraz

stopiei znajomoSci jqzyka polskiego pozwalaj4 na podjgcie studi6w

w jgzyku polskim."

2. W CzgSci II szczeg6lowej:

a) w pkr 1.2. Stacjonarne studia I stopnia

- w czgsci dotycz4cej Wydzialu Filologicznego postanowienia dotycz4ce kierunku filologia

otrzymuj4 brzmienie:

,,Kierunek: Filologia
Specjalno66: jgzyk angielski stosowany z jgzykiem rosyjskim

Przedmioty brane pod uwag9 w post9powaniu kwalilikacyjnym:
o jg4tk angielski
Xandyiaci, t<tOrzy zdali ,,nowq maturg" i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate

(EB):
. podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka angielskiego - poziom podstawowy lub

loTszefzotly .

Kandydaci, kaflrzy z'dali,starq maturQ":
o podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjQryka angielskiego'

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (lB):
. podsta*4 k*alifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego poziom nizszy (sL) luh

poziom wybzy (HL).
Kandydaci posiadaiQcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjgzyka angielskiego'

. W przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystQpuje

do egzaminu ustnego zjQzyka angielskiego."

b) w pkt. 2.3. Niestacjonarne studia II stopnia

- w czgsci dotyczqcej wydzialu Ekonomii i zarzqdzania postanowienia dotyczqce

kierunku ekonomia otrzymuj 4 brzmienie:

..Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w,

. dyplom ukoriczenia studiow pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studi6w

migisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk spolecznych "

w czgsci dolyczrycei Wydzialu Ekonomii i Zatz4dzania postanowienia dolyczqce kierunku

ekonomiczno-prawnego otrzymujq brzm ienie:

..Kierunek: Ekonomiczno-PrawnY
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w,



. dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studidw
magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk spolecznych."

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

,,Kierunek: Migdrynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalilikacyjnym bgd4 brane pod uwagq:
. nabdr na podstawie zlo2onych wymaganych dokumentow,
. dyplom ukoticzenia studidw pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych studidw

magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk spolecznych."

- w czQdci dotycz4cej Wydzia{u Ekonomii i Zanydzania postanowienia dolycz4ce kierunku
zarz1dzanie otrzym ujq brzm ien ie :

,,Kierunek: Zarz4dzanie
W postgpowaniu krvalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w,
. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo jednolitych

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

$2
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.


