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Uchwala nr 1569

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dai^ 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie warunk,w i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznei na iednolite

studia masbrerskie, stur" r;;x;trf:r:fi;:;r;;ii drugiego stopnia w roku

dnia 27 lipca 2005 r' Prawo o szkolnictwie

z p62n. zm.), zwanej dalej Ustaw4, Senat

e warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia

dia drugiego stopnia w roku akademickim

201512016:

s1
l. Uniwers)'tet w Bialymstoku prowadzi rekrutacjq kandydat6w na jednolite studia

magister;kie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie IntemetoweJ

Rej-estracjiKandydat6w,r*uny-,ndalejlRK,nastronieintemetowejirk.uwb'edu.pl..
z. n"1"rt.u"ju intemetowa jest dostgpna przez cal4 dobg w okresie rej estracj i, wynikaj4cym

" hu.rnonogr*u rekrutacji, * ttybi" umoZliwiaj4cym rejestracjg - 
i 

.modyfrkacjg
dokonanycti wpis6w. pozl' tym i r"r". rejestracja intemetowa dziala w trybie

informacyj nym (Ylko do odczYtu)'

3. Dziekan 
'*ydriulu 

zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych' umo2liwiaj4cych

kandydatom dokonanie rejestracji w IRK'
4. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postqpowanta

kwalifikacyjnego.
5. W celu rejestracj i w IRK kandydat:- 

l) zaklaia orobirt" konto iejestracyjne (identyfrkatorem konta jest numer PESEL

kandydata, a jesli nie posiada on numeru PESEL - jedenastocyfrowy numer

lvyge IRK)'
2) lvype etq osobowq' w tym podaje informacje o ukoriczonej

szkol uprawniaj4cym do podjgcia studi6w'

3) legitymujqcy sig Swiadectwem dojrzalo6ci/maturalnym podaje przedmioty zdawane na. 
rnututr" objgte zasadami rekrutacj i oraz ich poziomy,

+) iobowiazaiy do zdawania egzamin6w wstgpnych wskazuje egzaminy, kt6re bgdzie

skladal,
s)aotonoj"wyborukierunk6wstudi6w/specjalno6ciiformstudi6wokeSlaj4cswoje

preferencje,
6) wnosi oilutg * wysokosci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek

o-

7.

w szczeg6lnoSci za zmiuty zapis6w autor



8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mo2liwo6ci rejestracji lub dokonama

zmian spowodowany awariami sieci niezaleznymi od UwB lub okresowym przeciq2entem

serwer6w UwB.
9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata sluZy do:

1) wpisania i potwierdzenia przezkandydata danych osobouych,

2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunk6w i form studi6w,

3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotycz4cych kolejnych etap6w

postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynik6w kolejnych etap6w postQpowania oraz

terminu i miejsca skladania dokument6w.

10. osobiste konto rejestracyjne jest jed rnym 2r6dlem przekazywaria kandydatowi

informacji. Oznacza to, 2e wiadomodci umieszczone na osobistym koncie kandydata

uznaje sig za dostarczone i wiqz4ce, z zastrzeleniem, 2e decyzje w sprawach przyjgcia na

studia przekazywane sq kandydatom r6wniez w formie papierowej.

ll.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki niezapoznania sig kandydata

z wiadomoiciami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

12. W systemie IRK prowadzonajest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie

rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracjq daty kolejnej aktualizacji.

$2
Szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacj i w systemie Internetowej Rejestracj i

Kandydat6w ustalony zostanie zarz4dzeniem Rektora w terminie do 15 kwietnia 2015 r.

$3
WysokoSi i zasady wnoszenia oplaty za postgpowanie zwiqzane z przyjqciem na studia

usialone zostanq zarz4dzeniem Rektora, po okreSleniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

WyZszego maksymalnej wysoko6ci tych oplat.

$4
l. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana wydzialowa

Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej WKR, kt6ra podejmuje decyzje w sprawach orzyjgcia

na studia i zawiadamia kandydat6w o podjqtej decyzji. Decyzje WKR podpisuje jej

Przewodnicz4cy.
W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, komisji rekrutacyjnej nie powoluje sig,

a decyzje w sprawach przyjgcia na studia podejmuje Dziekan.
przewodniczEcym wKR jest Dziekan lub inny nauczyciel akademicki wznaczony przez

Dziekana.
4. Przewodnicz4cy wKR wznacza osoby odpowie dzialne za przygotowanie zagadnieh

(test6w) na egzamin wstqpny.
5. Do zadan WKR naleZy w szczeg6lnodci:

1) zatwierdzanie zagadnieh (test6w) na egzamin wstgpny,

2) pneprowadzenie postgpowania kwalifi kacyjnego'
3) zatwierdzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjqcia na studia w ramach

llmrtu mleJsc,

ozrnczenie w systemie IRK os6b przyjgtych na studia w ramach limitu miejsc,

wydruk zbiorczych protokol6w kwalifikacyjnych,
podejmowanie decyzji w sprawach ptzyjqcia na studia, wydruk decyzji oraz

zawiadomienie kandydata o podjgtej decyzji,
7) kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w,

8) import danych z systemu IRK do systemu USOS,

9) opiniowanie odwolari do Uczelnianej Komisji Rekrutacyj nej.

1 0) rrydawanie za!;wiadczeh o wynikach postqpowania rekrutacyJnego,

2.

3.

4)

o)



I I ) udostgpnianie do wgl4du kandydatom, w obecno6ci przedstawiciela WKR, prac

egzaminacyjnych w ciEgu 14 dni od dnia ogloszenia wynik6w.
6. W pracach WKR bior4 udzial przedstawiciele student6w. Ich liczbg okeSla Rada

Wydzialu na wniosek organu Samorz4du Studenckiego.

$s
l. Uczelnian4 Komisjg Rekrutacyjn4, zwan4 dalej UKR, powoluje Rektor.

Przewodnicz4cym UKR jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. W sklad UKR
Rektor mo2e powolai przedstawiciela Samorz4du Studenckiego.

2. Do zadafi UKR nale2y w szczeg6lnoSci:
1) koordynacja i nadz6r nad prac4 WKR,
2) przyjmowanie informacj i i protokol6w WKR z wynik6w i przebiegu postgpowania

kwalifikacyjnego na kierunkach i specjalnoSciach,
3) rozpatrywanie odwolari kandydat6w od decyzji podjgtych przez WKR

i zawiadamianie kandydat6w o podjgtej decyzji.

$6
l. Od decyzji WKR w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do UKR, w terminie 14

dni od dnia dorgczenia decyzji. Decyila UKR jest ostateczna. Decyzje UKR podpisuje jej

Przewodnicz4cy.
2. Od decyzji Dziekana w sprawach przyjgcia na studia slu2y odwolanie do Rektora,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Decyzja Rektorajest ostateczna.

3. Podstaw4 odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia moze by6 jedynie

wskazanie naruszenia warunk6w i trvbu rekrutacii na studia.

$7
l. WKR, na podstawie posiadanych informacj i o kandydatach niepelnosprawnych, dolo24

wszelkich staran, aby zapewnii tym kandydatom dogodne warunki uczestnictwa

w postgpowaniu kwalifi kacyjnym.
2. Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postQpowaniu

kwalifikacyjnym na studia okresla Dziekan Wydzialu, nie p62niej ni2 na 14 dni przed dat4

rozpoczgcia egzaminu wstgpnego .

$8
Laureaci i finaliSci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkurs6w migdzynarodowych

i og6lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnig, przyjmowani s4 na studia na

zasadach okredlonych odrEbn4 uchwalq Senatu.

$e
Limity przyjgi na poszczeg6lne kierunki/specjalnosci studi6w ustalone zostan4 odrgbn4

uchwal4 Senatu.

$10
Zasady kwalifikacji kandydat6w na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku ustalone w $$ 11

- 21 niniejszej Uchwaly stosowane s4 podczas rekrutacji kandydat6w na wszystkie kierunki

studi6VspecjalnoSci, chyba 2e czgsi szczeg6lowa Uchwaly stanowi inaczej.

$ ll
l. Kwalifikacja kandydat6w na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia

odbywa sig na podstawie:
l) wynik6w czgsci pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzalosci uzyskanych

z przedmiot6w objgtych postgpowaniem kwalifikacyjnym, 
j



2) egzaminu wstgpnego: pisemnego lub/i ustnego ustalonego dla kandydat6w, o kt6rych
mowa w$ 18ust. l.

2. W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydat6w na jednolite

studia magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa sig na podstawie zloircnia

wymaganych dokument6w, a w szczeg6lnoSci Swiadectwa maturalnego/Swiadectwa
dojrzaloSci.

$12
Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postqpowania

kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia wynosi 100.

Liczbg punkt6w uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala sig z zachowantem

nastgpuj4cych zasad:

l) w przypadku, gdy zasady rekrutacj i przewiduj4 tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny'
jako wynik ostateczny przyjmuje sig liczbg punkt6w uzyskanych z tego przedmiotu,

2) w przypadku, gdy pod uwagg brane s4 wyniki z egzamintt maturalnego/egzamtnu

dojrzaloSci z wigcej niZ jednego przedmiotu, wyniki z poszczeg6lnych przedmiot6w

egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzaloSci (z przedmiot6w objqtych rekrutacj4) s4

sumowane, a nastgpnie dzielone przez liczbg przedmiot6w.
3) w przypadku gdy zasady rekrutacji przewiduj4 moZliwo6i wyboru przedmiotu,

kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.

$ 13

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane w systemie nowej

matury odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:

l.; wartoSi liczbow4 wyniku egzaminu maturalnego wyrazonego procentowo przyjmuje sig

za podstawg obliczenia liczby punkt6w uzyskanych w postqpowaniu kwalifikacyjnym
(1%: lpkt),

2) wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mno2ony jest przez wsp6lczynnik

0.65.
3) wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnozony jest przez wsp6lczynnik

1.0.
4) wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujgzycznych mnoZony jest

przez wsp6lczynnik 1,3, z zaslrrzezeniem, ze je3li wynik uzyskany po zastosowaniu

wsp6lczynnika p rzekroczy liczbg 100, przyjmuje sig, 2e kandydat uzyskal 100 pkt.

$14
Kwalifikacja kandydat6w posiadajqcych swiadectwo dojrzalosci uzyskane w systemie starej

matury odbywa sig z zachowaniem zasady, Ze oceny z egzaminu dojrzaloSci z przedmiot6w

branych pod uwagg przy kwalifikacji przeliczane bqd4 na punkty w postgpowaniu

kwalifikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:
w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowej:

5,0 - 80 pkt
4,0 - 60 pkt
3,0 - 40 pkt

- 90 pkt

- 75 pkt

- 55 pkt

- 40 pkt

- 20 pkt

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

$ ls
Kwalifikacja kandydatow posiadaj4cych dyplom IB (lntemational Baccalaureate) uzyskany

w ramach programu Matury Migdzynarodowej odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad: 
_

l) maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacyjnym

z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie Wzszym (HL) wynosi 100'



2) maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacyjnym' 
z jediego przedmiotu zdawanego na poziomie ni2szym (SL) wynosi 65,

3) oieny lpuntty na dyplomie IB) bgda ptzeliczane na punkty w postqpowanru

kwalifikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:

a) poziomilzsrerzony 1HL): 7 - 100 pkt,6 - 85 pkt.,5 - 70 pkt,4 - 55 pkt, 3 -45 pkt,2

- 30 pkt, 1 - 15 pkt,
b) poziom podstawowy (SL) : 7 - 65 pkt, 6 - 60 pkt' 5 - 50 pkt, 4 - 40 pkt, 3 - 30 pkt' 2 -
20pkt, l-0pkt,

4) w irzypadku' jgzyk6w obcych za poziom podstawowy - SL uznaje sig poziom Ab initio' or* iorio B'SL, u tu poziom rozszerzony - HL uznaje siE poziomy: A1 (SL lub HL)'

A2 (SL lub HL) oraz B HL.

$16
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane

przez Szkoly Europejskie odbywa sig wedlug

i; maksyrnalna licz-ba punkt6w mo2liwych gpowaniu kwalifikacyjnym

z jednego przedmioiu zdawanego na pozi i zaawansowanym wynosi

100,

2) maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacyjnym- 
z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,

3) oceny tpuntty na dyplomie EB) bqda ptzeliczane na punkty w postqpowaniu

kwalifikacyjnym w nastgpujqcy spos6b:

a) poziomTozszerzony i zaawansowany: (8,0 - 10) - 100 pkt, (7,0 - 7,9) - 85 pkt, (6'0 -'A,\-tOpkt,(5,0-5,9)-55pkt,(a,0-a,9)-40pkt,(3,0-3'9)-25 pkt,(1,0-2'9)-
10 pkt,

b) poziom podstawowy: (9,0 - 10) - 70 pkt, (8,0 - 8 9) - 60 pkt, (7 
'0 -7 '9) - 50 pkt' (6'0

- a,, - 4o pkt, (5,0 - 5,9) - 30 pkt, (4,0 - 4,9) - 20 pkt' (l'0 - 3'e0) - 0 pkt'

4) w priypadku'jgzyka polskiego i jgzyk6w obcych za poziom podstaworvy uznaje sig Ll'
L4,L5,zapoziomrozszerzonyuznajesigLl+3,L2iL3'azapoziomzaawansowany
uznaje sig L2+3,

S; w przypadku pozostalych przedmiot6w za poziom podstawowy uznaje sig 2 i 3 (liczba

godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje sig 4 i 5, a za poziom zaawansowany

5+3.

$ 17

1. Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia odbywa sig na nastgpuJ4cych

zasadach:

1) jezeli podstaw 4 przyjgcia na studiajest os tateczny wynik studi6w (ocena na dyplomie)
' 
iub osiateczny wynii studi6w i Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia (drugiego

stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich), to:

a; ocena z d-yplomu przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w nastqpuj4cy spos6b:

4n
?5

100 pkt
80 pkt
60 pkt
40 pkt

3,0 - 20 pkt
Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za ocenQ na dyplomie wynosi 100'

U; Srednia o..n ,. studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub

jednolitych studi6w magisterskich przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty

w stosunku l:1. Maksymaln a liczba punkt6w, kt6r4 moZna uzyskad ze sredniej

ocen, wynosi 5,0,



1.

w wyniku postqpowania kwalifikacyjnego

2) 
"ffi 

1$X,rTl-HJ'ff'*'ffi:T,-.';:'ff?:i ;fil:fr
lny, kwalifrkacja kandydat6w na studia

e zlolenia uYmaganYch dokument6w'

w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub

jednolitych studi6w magisterskich)'

$ 18
stwo Polskie oraz cudzoziemc6w

obywateli polskich, posiadaj4cych

\lYzszych uzYskane za gtanrc4' na

sig na nastqPuj4cYch zasadach:

owaniu kwalifikacyjnym okreSlana ;est

wyZszych, podstaw4 kwalifikacji jest

kwalifikacyjna - zgodnie z postanowi

v,
eczYPosPolitej Polskiej,

Gospodarczym, a takits czlonkowie i

czypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia

na zamieszkanie na PobY czasowy w z

127, art. 159 ust. 1 lub art' 186 ust' I p

o cudzoziemcach (Dz. U poz' 1650)'
ochrony uzupelniajqcej na terytorlum

nii Europejskiej, paristw czlonkowskich

Handlu (EFTA) - stronY umowY

Konfederacji Szwajcarskiej i czlonkowie

na zasadach obowi4zuj4cych obywateli

polskich. r^ _.-r... --^^,,,, -,i?at"lr"ri"*.v, kt6rzy posiadaj4 kartg pobytu z adnotacjq "dostqp 
do rynku pracy"'-wizi

S;h;;g;" luu witq iru.lo*a 
' 
wydan4 w celu wykonywania pracy na terytoflum

n ".ryp".p"fi": 
folskiej, mog4 podejmowa6 i odbywai studia wyzsze' studra

o

3.



doktoranckie oraz ksztalcenie w innych formach, a takze uczestniczy' w badaniach

naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odplatnosci. osobom tym nie przysiuguje

prawo do stypendium socjalnego

4. bbywatele 
'panstw 

czlonko*iki.h Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub

paristw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o l olnym Handlu (EFTA). -- stron

u*o\'y o Europejskim obizarze Gospodarczym i czlonkowie ich rodzin, posiadajqcy

srodki finansowe niezbgdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas studi6w, mog4

podejmowai i odbywa6 studia wyzsze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztalcenia,

a takze ucrestniczy6 w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach

obowi4zuj4cych obywateli polskich, z Iym ze osobom tym nie przysluguje. prawo do

stypendiurn iocjalnego, stypindium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych i zapom6g,

albo na zasadach okreSlonych w art. 43 ust.3 i 4 Ustawy'

5. Kandydaci-posiadacze waznej Karty Polaka mog4 podejmowa6 studia na zasarlach

obowiEzuj4cych obywateli polskich albo na zasadach okreSlonych w ar1. 43 ust. 3 i 4

Ustawy.
6. Kandyiaci cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2,4 i 5 podejmuj4 studia na podstawie art.

43ust.3i4Ustawy.
7. Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalosci/dyplom ukohczenia studi6w wy2szych

wydane za granicq s4 zobowipani do nostryfikacji dokument6w (w przypadku gdy nie

mlZna ich inat- za r6wnowaZne na podstawie um6w migdzynarodowych) oraz do

dokonania tlumaczenia tych dokument6w na jgzyk polski przez tlumacza przysigglego

(wskazane jest dostarczenie przez kandydata uwierzyte.lnionego dokumentu okeSlaj4cego

skalg ocen obowi4zuj4c4 w macierzystej szkole/uczelni)'

$le
1 . Kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy studia na podstawie art. 43 ust. 2a, 3, 4, 5 Ustawy

mogEbyi przyjmowani na studia prowadzone w jgzyku-polskim, jeZeli:

il "uloi".a 1o.t.,y krrrc przygotowawczy do podjgcia nauki w jgzyku. polskim

wjednostkach'wymaczonychprzezministrawlaSciwegodosprawszkolnictwa
:vqr2szego, zwanego dalej "ministrem" lub

21 posiadaia-certyfikat znajomoSci jqzyka potskiego wydany przez Paristwow4 Komisjq

PoSwiadczania ZnajomoSci Jqzyka Polskiego jako Obcego lub

3) uzyskaj4 potwierdzenie uczelni przyjmuj 4c€1, 2e ich przygotowanie oraz stopief
' 

^ujornoS"i 
jEzyka polskiego pozwalai4 na podjgcie studi6w w jgzyku polskim'

2. Kandytaci "udioii"-"y, 
o t<torych mo va w ust. 1, mog4 by6 przyjmowani na studia

pro*udron" w jgzyku obcym, jeZeli legitymujq sig dokumentem potwierdzaj4cym

)najomod6 jqzyka'obcego' w kt6rym pr rwadzone s4 studia, wskazanym w $ 2 ust 2

,oipor.4drinii Ministri Nauki szkolnictwa wyzszego z dnia 12 pa2dziemika 2006 r.

w spra*ie podejmowania i odbywania przez C'|tdzoziemc6w studi6w i szkoleri oraz ich

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojolrych (Dz. U. Nr 190' poz'

1406 z p62n. zm.) z zastrzeleniem ust. 3.

3. Dokumentami potwierdzaj4cymi znajomoS6 jgzyka obcego s4 r6wnieZ Swiadectwa'- 
ayptomy lub inne dolumenty potwierdzaj4ce ukoriczenie za granicq szkoly

pliuapoa*u*o*ej, w kt6rej zillEcia by|y prowadzone w tym samym jqzyku obcym'

w jakim cudzoziemiec bgdzie odbywal studia w Polsce'

s20
Kandydaciposiadaj4cyobywatelstwopolskieorazkandydacicudzoziemcypodejmujqcy
studia na zasadaih obowi4zuj4cych obywateli polskich, mog4 byi przyJmowam na

prowadzone w jgzYku obcYm studia:' t) pi..rrr"go stopnia oraz jednolite studia magisterskie - je2eli zlo?yli egzamin

maturalny z jgzyka obcego w jakim bqd4 odbywali studia' 
j



2) drugiego stopnia - jezeli spetniaj4 warunki okredlone w pkt 1 lub $ 19 ust' 2.i 3'
'u i plrrypuot, filologii ou"y.t'- jezeli posiadaj4 dyplom ukofrczenia 

.studi6w
wyzszych na kierunku ilologia w zakrisie jgzyka, w jakim bqd4 odbywa6 studia'

$21
1. W postgpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglgdnia sig certyfikat6w jgzykowych'

z zastrzeleniem $ 1 9 ust. 2 i $ 20 pkt 2'
le

ia

ym kierunku, nie moze byd przyjQty na ten

kierunek studi6w.
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1.

a.

3. Decyzje o zwigkszeniu limitu miejsc oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji

poaejmuje Rektor na wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana'

$23
l. Studia na danym kierunku/specjalnoSci mog4 byc uruchomione ptzy liczbie kandydat6w

zakwalifikowanych do przyjgcia na studia:

ij nie mniejszej niz 30 os6b- w pzvplqky studi6w stacjonamych'

ii ni" rnnil: sz".i niz 50 (30 -'Ata filologii obcych) os6b - w przypadku studi6w

zakwalifikowanych do przyjqcia na dany

eslona w ust 1, a wydzial lUczelnia dysponule

h,/specjalnoSciach, WKRTUKR proponuje

kwalifikacji na inny - PokrewnY

kierun
3. W szc nych przypadkach studia na.danym kierunkr-r/specjalnoSci.mog4

zostac 
'il.tUi. 

titayd"t6w zakwalifikowanych do przyjqcia mnieiszej

ni2 okreSlona w ust. I na podstawie decyzji:

if S.nu,u, zawartei w uc'hwale ustalajEcej limity przyjqi na studia'

2i Rektora, po jgtij na uzasadniony wniosek Dziekana'

$24
Od kandydat6w zakwalifrkowanych do przyjgcia na studia wymagane s4 nastgpuJ4ce

dokumentY:
1) ankieta osobowa, zaunerq4ca imig (imiona) i nazwisko' datg i miejsce urodzenia'

numer PESEL, u *- fiJypuaftu jego braku inny numer ewidencyjny' adres

z s do koresPondencji'

?l n uczelnig 
'(na podstawie przedlo2onego oryginalu) 

' 
kopia

-' 'S ' a w przypadku kandydata na studia drugiego slopnla rownlez

poSwiadczona p.r", ,r")"tnig'ffia dyplomu ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia.

studi6w drugiego stopnia iuU leOnoiityctr .magisterskich 
oraz inne dokumenty -

zgodnie , *v*ogJ-i- "utua 
rekrutacj i lw przypadku' cdy Swiadectwa

8



dojrzaloSci/dyplomu ukoticzenia studi6w nie mozna tznat za r6wnowazne na

podstawie um6w miqdzynarodowych - oryginaly dokument6w wraz

z zaSwiadczeniami o nostryfikacji i tlumaczeniem dokonanym przez llttmacza

przysigglego),
irzeczenie lekarskie, stwierdzajqce brak przeciwwskazafi do studiowania na wybranej

specjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona Srodowiska)'

aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowod6w osobistych (l szt.),
5) poSwiadczona przez uczelnig kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzaj4cego tozsamosi kandydata na studia w przypadku kandydat6w na studia

bqd4cych cudzoziemcami,
6) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjgcie do ELS

w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczo{ci 300 dpil,

7) deklaracja jgzykowa (do pobrania na stronach intemetowych WKR) - dotyczy

kierunk6w studi6w, na kt6rych lektorat jgzyka obcego obowi4zuje od I roku studi6w.

$2s
l. Przebieg postgpowania kwalifikacyjnego kandydata dokumentowany jest

w indywiduilnym protokole kwalifikacyjnym. Protok6l podpisuje Przewodnicz4cy oraz

czlonkowie WKR. Skre6lenia i zmiany dokonywane w protokole powinny byi
potwierdzone podpisem Przewodnicz4cego WKR.

2. Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego w systemie IRK sporz4dzany jest zbiorczy

protok6l 
-kwalifikacyjny, 

zawieral4cy listg wszystkich kandydat6w w kolejnosci

uzyskanych wynik6w (punkt6w). Protok6l jest podpisyrvany ptzez Przewodnicz4cego

oraz czlonk6w WKR.
3.Wprzypadku,gdywstgpnastudiajestwolny,zbiorczyprotok6lkwalifikacyjny,

zawieraj4cy listg pizyjgtych na studia sporz4dzon4 w kolejnoSci alfabetycznej, podpisuje

Dziekan.
4. Podpisane zbiorcze protokoly kwalifikacyjne przekazywane sq do Dzialu Dydaktyki

i Spiaw Studenckich w terminie 7 dni od zakoriczenia postgpowania kwalifikacyjnego

$26
Szczeg6lowe zasady rekrutacji okre5laj4:

- zal[cznik nr 1 na studia stacjoname: jednolite studia magisterskie,

- zal4cznik nr 2 na studia stacjoname: studia pierwszego stopnia'

- zal1cznlk nr 3 na studia stacjoname: studia drugiego stopnia,

- zal4cznik nr 4 na studia niestacjoname: jednolite studia magisterskie,

- zal4cznik nr 5 na studia niestacjoname: studia pierwszego stopnia'

- zal4cznik nr 6 na studia niestacjoname: studia drugiego stopnia.

- zal4cznTk nr 7 na kierunki studi6w stacjonamych prowadzone w jgzykach obcych'
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik nr I

do UchwalY nr 1569

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 23 kwietnia 2014 r'

Studia stacjonarne: jednolite studia rnagisterskie

A. Wydzial Prawa

A.1. Kierunek: Prawo
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

hktoria, wiedza o spoleczeistwie, igzyk Polski" matema$ka

Kandydaci, ktlruy zdili nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate(EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: historia, *i"d,u o spoleczeristwie, jqzyk polski' matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

xanayoaci, kt6rzy zdali starQ maturQ i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci

uzyskane za granic4:
. podstaw4-kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego z przedmiot6w spoSr6d

nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczefstwie'

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
. poirtu*q kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nizszy (SL)

lub poziom wYzszY (HL).



Zal4cznik nr 2

do UchwatY nr 1569

senatu u n iw€rsytet"_;,?,f 
fl H'if I

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

kwalifikacYjnYm:
matematYka
jqcy dyplom European Baccalaureate

f"loouu*u o*arifrkacji jest wynik egzaminu T"ylrTg:_'^i*::"*TiTffi i Hlli' 
:'#;J;tip,rjq"v"h' uioiogiu' 

""ht-iu' fizvka i astronomia' matematyka - pozrom

dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru

yka i astronomia' fizyka' matematyra'

(IB):
alnego z jednego przedmiotu do-wyboru

matemaiyka - poziom nizszy (SL) lub

ci uryskane za granicq:

dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

Yka, matematYka'

A.2. Kierunek: Chemia

ir-.a..tY brane Pod uwa nym:

o biologia,cneyn,tizyly siadajqcy dyplom European
KandYdaci, kt6rzY zdali

. jest wvnik egzaminu maturalnego z jednego pii:1T:::l U" ylli
rtt iili"gi"' ""h"tiu' fizyka i astronomia' matematyka - pozrom

dojrzalo3ci zjednego przedmiotu do wyboru

zyka i astronomia' fizyka' matematyKa'

(IB):
alnego z jednego przedmiotu do-wyboru

-utZtutytu J poziom nizszy (SL) lub

ci uzYskane za granicq:

dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru

fizYka, matematYka

A.3. Kierunek: Ochrona Srodowiska

PrzedmiotY brane Pod uwa

. biologia, chemia,JizYka
Kandydaci, kt6rzy zdali dyplom European

Baccalaureate (EB):

I



o podstawQ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru
spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6lzy zilali starQ maturg:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomi4 frzyk4 geografra,

matematyka.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - poziom niZszy
(SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, frzyka, geografi a, matematyka.

A. 4. Kierunek: Przyroda
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c biologia, chemit, Ji4tka i astronomia,fizyka, matemalyka, geografia
Kandydaci z now4 matur4 i kandydaci posiadajqcy dyplom European Baccalaureate
(EB):
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia -
poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali star4 maturg:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka,
geografia.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
. podstaw4 kwalifrkacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: biologi4 chemia, fizyka, matematyka, geografia - poziom nt2szy

(SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzatodci z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografi a.

B. Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania

B.l. Kierunek: Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o matemaOka, wiedza o spoleczertstwie, historia, geograJia

Kandydaci, kt6r4 zdali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
o podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczefistwie, historia, geografia - poziom
podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rry zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do vryboru

spo6r6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia, geografia.



Kandydaci, kt6rzry zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, historia, geografia - poziom ni2szy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

B.2. Kierunek: Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o matematyka, wiedx,a o spoleczertstuie, geograJia, historia
Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spo5r6d nastgpujqcych: matematyk 4 tli:'edzz o spoleczeristwie, geografi4 historia -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starq matur9 i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojnalosci
uryskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, geografia, historia'

Kandydaci, kt6r4 zdali Maturg Migdzynarodowq flB):
o podstaw4 kwalifrkacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpujecych: matematyk4 geografia, historia - poziom nizszy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

B.3. Kierunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarcze

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c matematyka, wiedTa o spoleczertstuie, geogratia, historia
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturt i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpujqcych: matematyka, wiedza o spoleczehstwie, geografia, historia -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci
uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do uyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczefstwie, geografia, historia.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
. podstaw4 kwalifrkacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, geografia, historia - poziom nizszy (SL) lub poziom

lvyzszy (HL).

8.4. Kierunek: Zarzqdzanie
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c matema\tka, wiedza o spoleczefistwie, hisloria, geograJia

Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczefstwie, historia geografia -
poziom podstawowy lub rozszerzorry.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadajqcy swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granic4:



o podslaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru

sposr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia, geografia.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
o podstaw4 kwalifrkacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, historia, geografia - poziom nilszy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

C. Wydzial Filologiczny

C.1. Kierunek: Filologia
Specjalno66: filologia angielska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jg4yk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom

podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, ktfirzy zdali starq maturg:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doj rzalo!;ci z jqzyka angielskiego'

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloici z jEzyka angielskiego,

. w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka angielskiego.

C.2. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: jgryk angielski stosowany, z hiszpafskim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk angielski
Kandydaci, ktirtzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom

podstawowy lub rozszerzonY.
Kandydaci, ktrirzy zdali starQ maturg:
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doj rzaloSci z jEzyka angielskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z iEzyka angielskiego - pozlom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka angielskiego,

. w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka angielskiego'

C, 3. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: jgryk angielski stosowany z jgrykiem rosyjskim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jgzyk angielski



Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doj rzalo!;ci z jEzyka angielskiego.
Kandydaci, ktbr4 zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jizyka angielskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doj rzaLoici z jgzyka angielskiego,
. w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka angielskiego.

C.4. Kierunek: Filologia
Specjalno6d: fi lologia bialoruska
(oferta edukacyjna dla kandydat6w ze znojomoiciq jgzyka bialoruskiego oraz oferta
edukacyjna dla kandydat6w rozpoczynajqcych naulcg jgzykn bialoruskiego od podstaw)
Rekrutacja zawieszona

C.5. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: filologia bialoruska z igzykiem angielskim
(oferta edukacyjna dla kandydatdw ze znajomoiciq jgzyka bialoruskiego oraz oferta
edukacyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg jgzyka bialoruskiego od podstaw)
Rekrutacja zawieszona

C.6. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia bialoruska - slowianoznawstwo wschodnie
Rekrutacja zawieszona

C.7. Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia francuska

1) oferta edukacyjna dla kandydatiw ze znajomoiciq jgzykn francuskiego
Rekrutacja zawieszona

2) oferta edukacyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naulcA jgzyka francuskiego od
podslow

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalilikacyjnym:
o jgTyk polski , jgzltk ohcy (inny ni2 francuski)
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego lub jqzyka

obcego (innego niz francuski) - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
r podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego lub jqzyka

obcego (innego niZ francuski)
Kandydaci, kt6rq zllali Maturg Migdzynarodowq (IB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego lub jgzyka

obcego (innego ni2 francuski) - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).



Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrualo5ci uryskane za granic4:

: ;;t"*; kwalifikacji jest wynik egzarnittu dojrzato6ci z jpzyka polskiego lub jqzvka

obcego linnego ni2 francuski).

C. 8, Kierunek: Filologia
Specjalno5d: jgryk francuski (od podstaw) maczenrowy

Przedmioty brane pod uwagQ w postgpow

. jizy* oisi"ttki iuh inny igavk obcy (wvmaga lngieLskicgo)

f"ih-Vd".i," kt6rzy zdali 
-ni,n4 

m"tutg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka angielskiego lub innego

jgzyka obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony'

Kandydaci, kt6rzy zdali stare matur9:
. 

--f"or"*a 
kwiifiucli jest wynik egzaminu dojrzalosci z jgzyka angielskiego lub innego

(IB):
alnego z jqzyka angielskiego lub innego

iom wYzszY (HL)'
i uzYskane za granicq:
dojrzaloSci jEzyka angielskiego lub innego

jgzyka obcego.

C.8. Kierunek: Filologia
Specjalno56: jgzyk francuski stosowany, z hiszpariskim

i'rz"b.iotv t.an" poO uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o jgzyk francuski
lub
o jgzyk polski i jgzyk obcy (inny niz- francuski) 

.

Urigo, ,y^og*a iest znajomoii jgzyka francuskiego

Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB): 
maturalnego z igzykafrancuskiego lub jgzyka

i) - poziom podstawowy lub rozszerzony'

u dojrzalodci z igzyka francuskiego lub jqzyka

i).
(IB):
ralnego z jgzyka francuskiego - pozlom

Sci uryskane za granicq:
rzalo!;ci z jqzYka francuskiego'

ego na egzaminie maturalnym kandydat

cuskiego'

C,9. Kierunek: Filologia

W znaiomoiciq iszvta-:":r1::':!:.::"' oferta edukacvina

dta kg je'yko rosyjskiego od podstaw)



Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalilikacyjnym:
o jgzylt polski,jg4yk rosyjski
Kandydaci, ktbrry zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub

rozszerzony (w przypadku oferty edukncyjnej dla kandydatiw ze znajomoiciq jgzyka

rosyjskiego) lub rvynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom podstawowy

lub rozszerzony (w przypadku oferty edukacyjnej dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg

jgzyka rosyjskiego od podstaw).

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
r podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

sposr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski (w przypadku oferty dla kandydat6w

ze majomoSci4 jgzyka rosyjskiego) lub wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka polskiego

(w przypadku oferty edukocyjnej dla knndydat6w rozpoczynajqcych naulcg jQzyka

r osyj s kie go od podst aw).

Kandydaci, kt6rzy zdati Maturg Migdzynarodow4 (IB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru

ipodr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jqzyk rosyjski (w przypadku oferty edukacyjnej dla

kandydat6w ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego) lub wynik egzaminu dojrzalosci z igzyka
polskiego (w przypadku oferty edukacyinej dla kandydatdw rozpoczynoiqcych naukq

jgzyka rosyjskiego od Podstaw),
. w przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego lub jqzyka rosyjskiego na

Swiadectwie dojrzaloSci kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jqzyka polskiego

lub jgzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata (w przypadku oferty edukacyjnej dla

kandydat,w ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego) lub egzaminu ustnego z jgzyka polskiego

(w przypadku oferty edukacyjnei dla kandydatiw rozpoczynajqcych naukg jgzyka

r o syj s kie go o d po ds t aw).

C.10. Kierunek: Filologia
Specjalno56: filologia rosyjska z iq4kiem angielskim

t) oferta edukacyjna dta kandydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego od Podstaw
Rekrutacja zawieszona

2) oferta edukacyjna dla knndydattw ze znajomolciq j7zyka rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jgqyk polski, jg4yk rosyiski' ig4yk angielski
fanbyOaci, kt6rzy zdali nowq matur* i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego i jgzyka

polskiego lub jgzyka rosyj skiego do wyboru przez kandydata - poziom podstawowy lub

tozszetzony.
Kandydaci, kt6r4 zdali star4 maturg:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jEzyka angielskiego i jgzyka

potskiego lubjgzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata.

Kandydaci, kt6rz] zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB): 
7



maturalnego z igzyka polskiego i jgzyka

m wYzszY (HL)'
ci uzYskane za granic4:

dojrzalo6ci z jgzyka angielskiego i jqzyka

ku braku oceny/wyniku z igzyka polskiego

at przystgpuje do egzaminu
wyboru Przez kandYdata,

na Swiadectwie dojrzaloSci

kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jqzyka angielskiego'

C.11. Kierunek: Filologia
Specjalno6d: filologia .otyj.k" - kotunikacja jgzykowa w sferze biznesu

fleamioty braneiod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

c jgTyk pokki, igqk rosYjski
x"iilJi"i, {tiil ,aii now4 maturg i kandvdaci posiadajqcv dvplon European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego.przedmiotu do wyboru

Ip"ltOA 
'" tEp,rjq"yci, igzyt p-ofti, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub

rozszetmny.

dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

rosyjski.
owq (IB):
maturalnego z jEzyka polskiego - poziom

ci uzYskane za granicq:
dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

lskiego lub jgzYka rosYjskiego na

gzaminu ustnego z jgzyka polskiego

lub rosyjskiego do wyboru przez kandydata'

C.12, Kierunek: Filologia
Specjalno66: filologia iosyjska z jgrykiem bialoruskim

Rekrutacja zawieszona.

C.13. Kierunek: Filologia Polska
irzedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

c jgzyk pokki
f"iilJi"i, kt6rzy zdali nowq mature i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. 

- 
loJ.tur"a kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego - pozrom

podstawowY lub rozszerzonY'

dojrzaloSci z jgzYka Polskiego'
ow4 [B):
maturalnego z jEzyka polskiego - poziom

o5ci uz-vskane za granic4:



. podstaw4 kwal alolci z jqzyka polskiego'

o w przypadku na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do lskiego'

C.14. Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Rekrutacja zawieszona

C.15. Kierunek: Kulturoznawstwo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. igqy* pitski, igzyk obcy nowoi;ytny, wiedza o spo-leczefistwie

x"ohiau.i, uloiy ,luti nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. poa.tu*q kwalifrkacji jest wynik egzaminu. matur alnego z jgzyka polskiego ijgzyka

iucelo nowozytnego 
- 
lub ii"d"y' o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub

tozszerzony.
Ka turQ:

. k egzaminu skiego i jqzYka obcego

eczenstwe.

Ka Maturg Mig
. i jest wynik ka polskiego, i jqzvka

lub wiedzY zszY (SL) lub Poziom

ci uryskane za granicq:
dojrzaloSci z jqzyka polskiego i jqzyka obcego

o w przypadku niezdawania jqzyka polskiego. lub wiedzy o spoleczeristwie na, egzaminie

maturalnym kandydat przystEpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub z wiedzy

o spoleczeristwie.

D. WYdzial Firyki

D.1. Kierunek: FizYka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

c Jizyka iastronomia,Jilvii, ^it".ity*o, 
clemil, !io(sn' inlormatvk:'ifvk olcv

x"ioli""l, rcirry ,iai notnq taturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. haturalnego z jednego q1z9d$oty do wyboru

, matematyka, chemi4 biologia' informatyka'

erzony.

Ka starQ maturg:

. j*i"y"it eizaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru

n 
- 
f'"i?u, fizyka i astionomia' matematyka' chemia' biologia'

ego Przedmiotu do wYboru

informatYka, jgzYk obcY -
L).

ci uryskane za granic4:

dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

chemia, biologia, informatyka' jqzyk obcy'
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E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.l. Kierunek: Filozofia
Rekrutacja zawieszona

E.2. Kierunek: Historia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o historia, wied*a o spoleczefistwie, jgzyk polski, ig4yk obcy, geografia
Kandydaci, kt6rry zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jqzyk polski, jgzyk obcy,
geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rz1 zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jgzyk polski, jgzyk obcy,
geografia.

Kandydaci, ktfirry zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
o podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk polski, jgzyk obcy, geografia - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

E.3. Kierunek: Kognifywistyka i komunikacja (pod warunkiem uzyskania uprawnienia do

prowadzenia studiiw na podslawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa llyiszego)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
c jg4yk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczefistwie, matemafitka, informatyka'

Jizyka, chemia, biologia, Jilozotia
Kandydaci, kt6rry zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczeristwie,
matematyka, informatyka, frzyka, chemia, biologi4 filozofia - poziom podstawowy lub
tozszetzony.

Kandydaci, kt6r4 zilali stare maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uryskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

sposr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczeristwie,
matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, filozofia.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (B):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza o spoleczefstwie,
matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, filozofia.

E.4, Kierunek: Socjologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o jg4yk polski, jgzgk obcy, hktoria, wiedT,a o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6r4 zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
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. podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do. wyboru

ipoSr6d nastqpujacych: jgzyk politi,.19zyt< obcy, historia' wiedza o spoleczeristwie -
poziom podstawowy lub rozszerzony '

xaioyoaci, kt6rzy zAa[ star4 maturg i kandydaci posiadajqcy swiadectwo dojrzalosci

uzyskane za granic4:
. podstawq-kwalifiLacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipo6r6d nastgpujq"y"lt, jEtyk polski, jgzyk obcy, historia' wiedza o spoleczelistwie'

Ka Maturg Migdrynarodowq (IB):

. j".t *ynit egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dorruyboru

h: jgzyk potit<i, jqzyt< obcy, historia - poziom nizszy (SL) lub

poziom wyzszy (HL).

. * przypuatu niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaie egzamtn

ustny z historli.

8.5. Kierunek: Stosunki migdrynarodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. hbtorii, wiedza o spoleczeistwie, geogralia, jgry'k polski, iglyk obcy

f"nayOu"i, ktlrzy ztali not"q t"totg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spoleczerisiwie, geografi a' jqzyk polski, jqzyk

ydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci

uzyskane za granicq:
. " 

podstaw4-kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu 99 Yno'
ip"srJa it^rq;":a"y"r,, nittoii^, *[d'u o spoieczeristwie' geografia' jqzyk polski' jgzvk

obcy.
Ka
. zjednego Przedmiotu do wYboru

jgzyk obcY - Poziom nizszY (SL)

lub poziom wYzszY (HL).

E.6. Kierunek: Studia wschodnie

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

. hktorii, wiedza o spoleczefistwie, geografia, jg4yk polski' jg4yk obcy

fun-aya""i, kt6rzy ;dali norn4 -"-tutg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB): 
alnego zjednego przedmiotu do wyboru

eristwie, geografia, jqzyk polski' jgzyk

ydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci

:t i jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu 99 )vboru
r,, ni.toriu, *i-.dru o spoieczefistwie, geografia, jgzyk polski, jgzyk

z jednego Przedmiotu do wYboru
jgzyk obcY - Poziom ni2szY (SL)

lub poziom wYzszY (HL).
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F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.1, Kierunek: Inforrnatyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. malemaq)ka, fizyka i ostronomia, liqka, informatyka
Kandydaci, ktdrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, ftzyka i astronomia, informatyka - poziom

podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru

ipo6r6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipo6r6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka, informatyka - poziom nizszy (SL) lub

poziom uyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: matematyk4 fi zyka, informatyka.

F.2. Kierunek: Informatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o matematykar informatyka
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipodr6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt'rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci

uzyskane za granicq:
. podstawQ kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpujAcych: matematyka, informatyka.
Kandydaci, ktflrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

ipo6r6d nastgpujqcych: matematyka, informatyka - poziom nizszy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

F.3. Kierunek: MatematYka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. matemalyka
Kandydaci, kt6rzy zdali nowa maturq i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wYnik

podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, kt rzy zd^li starq maturg

egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci

uryskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z matematyki'

Kandydaci, kt6rry zdali Maturq Migdzynarodow4 (IB):
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.Dodstawakwalifikacjijestwynikegzaminumaturalnegozmatematyki-poziomnizszy
tSL) lub po"iom wYzszY (HL)'

G' Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1. Kierunek: Pedagogika

Przedrnioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

c jgayk polski' jgtgk obcY

r"lhlJii, kt6ffzdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka polskiego i iEzyka

obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony'

Kandydaci, kt6 rq zdali starq maturg:

. podstaw4 kwalifikacji .r"ri *v"it'egzaminu dojrzalo6ci z igzyka polskiego i jgzyka

wq (IB):
maturalnego z jgzyka polskiego i jqzyka

zszY (HL)'
ci uzYskane za granicq:

aloSci z jgzYka Polskiego'

ofne# 
egzaminie maturalnym kandydat

G.2. Kierunek: Praca socjalna

Przerlmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o jgTyk polski, igaYk obcY

di;ff.i;ki6iy ,aii nowe maturg i kandvdaci posiadajqcv dvplom European

Baccalaureate (EB):
o oodstawa kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego i jqzyka

obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony'

Kandydaci, kt6rzy zdali stare matur9:

;-;;i;;q twatin6cli jtti *vtit'egzaminu dojrzaloSci z iEzvka polskiego i jezvka

wq (IB):
maturalnego z jpzyka polskiego i jqzyka

zszY (HL)'
Sci uzYskane za granicq:

dojrzaloSci z jgzYka Polskiego'
kiego na egzaminie maturalnym kandydat

Polskiego'

II. WYdzial Prawa

H. l. Kierunek: Administracja
Przedmioty brane pod uwagq w postgpowaniu kwalilrkacyJnym:

c hktoria, wiedza o spoleczefistwie, jg4yk polski' matematvka

Kandydaci, ftOrzy zOafi nowa ;;iltg'i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):

l3



. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do uyboru

Ip"J.Ja it*tEp":4cych: historia, *i"d"u o spoleczeristwie' jqzyk polski' matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzony'

XanayOaci,kt6rzyzdatistarqmaturgikandydaciposiadaj4cySwiadectwodojrzaloSci
uzyskane za granicq:
. " 

podstaw4 
-kwalif*acj 

i jest wynik egzami jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzyna
:- p"l;t"*. twaiifikacji jest wynik egzami z historii - poziom nizszy (sL)

lub poziom wyzszy (HL).

H.2. Kierunek: Bezpieczeistwo narodowe

Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o historia, wiedza o spoleczefistwie, jg4yk polski, malem.atyka

fuoayO""i, kt6r4 zdarli not"4 -aio.g i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu matutalne.go z jednego przedmiotu do wyboru

ifoSrOd nastgpui4cych: historia, riedza o spoleczeristwie' jqzyk polski' matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzorry '

faiOyAaci, kt6r4 ziali star4 maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadecfwo dojrzalosci

dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

oleczeristwie.

o z historii - poziom nizszY (SL)

lub poziom wYzszY (HL).

II.3. Kierunek: EuroPeistYka
Rekrutacja zawieszona

IL4. Kierunek: KrYminologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

o hktorii, wiedza o spoleczefistwie, igzyk polski, jpzyk obc!, matemaq'ka

Xun-OVa""i, kt6rzy ;da[ no*q .niutg- i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do,wyboru

Ip"JtOJ *.tepti4cych: historia, iviedza o spoleczeristwie' jgzyk polski' jgzyk obcy'

matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony'

Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturq i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci

u dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

Poleczeristwie'
owq (IB):
maturalneso z historii - poziom nizszy (SL)

lub poziom wYZszY (HL).

I. Wydzial Ekonomiczno-lnformatyczny w Wilnie

I.l. Kierunek: Ekonomia

l+



Swiadectwo dojrzaloSci lub dokumenty uznane zar6wnowazne w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania sig o przyjgcie na studia'

Przedrnioty brane poduwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:- . podsta*4 kwalifikacji 
'jesi 

*ynift egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

szkolnY lub PahstwowY'
. *yniku egzaminu matualnego na poziomie panstwowym lub

yki pod ,,iagq bqdzie brana ocena koicoworoczna uzyskana na

Sci z tego Przedmiotu'
. niepunktowane kyterium dodatkowe - ocena z igzyka polskiego na dwiadectwie

dojrzaloSci (akceptowana ocena koticoworoczna),

.wprzypadkubrakuocenyzjEzykapolskiegona.swiadectwiedojrzaloici-kandydata

Ekonomiczno-lnformatYcznego.
Spos6b przeliczania Punkt6w :

. wynik maturalnego egzaminu pafistwowego wyrazony w punktach stanowi liczbg

punkt6w w postqpowaniu kwalifikacyjn'

rzez 2,

. maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 1 l3 '

Swiadectwo dojrzaloSci uryskane przed rokiem 1990:

wyniti "gr"*inu 
maturainego oiu' o""ny koticoworoczne uzyskane na Swiadectwie

dojrzaloSciwyra2one w punktach mnozymy przez 2'

I.2. Kierunek: InformatYka
S*i.a"r,*" j"L.zaloSci iub dokumenty lznane za r6wnowazne w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania siE o przyjgcie na studia'

obo*iqzuje sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego'

w pzy;;kJ;ivi",J* p".i"o":acvctr otv*atltstwo inne it p"t'\t":l9llt:y\:,i:?:i:
; ;rt;j"r.tt;;il p"i"i-r:" 'n"o.ot i'l*s w porozu eniu z Dziekanem wvdzialu

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
;;J:t"*q ilalifikacjilesf *vnit 

"g'utinu. 
maturaln:go ' j:d"-g:, p-:-1T:'^1.,di

;1;';";;;J nuttipuje"v"h: m--atematvka, ftzvka i astronomia' informatvka

i lechnologie informacyjne - poziom szkolny lub pafstwowy'

. ;;;;ffik; u1"t" *v'L'' egzaminu maturalnego 
11 . t"','"-1:-t",T"1'":.Y.i.t;:

i T astronomii' informatyki i technologii informacyjnych
szkolnym z matematyki, fizyk )^;--^t^:^i
poa 

"*ugg 
bgdzie biana ocena koficoworoczna uzyskana na Swiadectwie dojrzalodci

z tego przedmiotu,
. * irrypadku gdy zasady rekrutacji przewiduj4. alternatywq ,*y!li-I':9:t:i"-;#iidi;;;;t"l;'-'rA riot, z ktirego kandvdat uzvskal najlepszv wvnik na

egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata'

o ocena z jgzyka polskiego na Swiadectwie

tocznaL
iego na Swiadectwie dojrzalo3ci - kandydata

obowi4zuje sprawdzian ze znajomoSct igzyka polskiego'

w p,';;ili;;;i;;;;;ilaaw"t' "u1-11'rstwo 
inne riZ o:l'\i'l1b^,1'l:::o',:,*:::

;';.;;j'u.tr"";;ai" p"iq *:. R.tto' i-l*s w porozumieniu z Dziekanem wvdzialu

Ekonomiczno-lnformatYcznego.

l)



rueZ2,
h w wYniku rekrutacji wYnosi 113'

em 1990:

o wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie

aojrzatoSii wyrazone w punktach mnoi my przez2'

IO



Zalqcznik w 3

do UchwalY nr 1569

sen atu u niw€rrytet"J,:,f *t ill

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia

A' Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.1. Kierunek: Biologia

rlogia, ochrona Srodowiska),

2) medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - dziedzina nauk
-' 

m"Aycrny"t (biololia me i dziedzina nauk farmaceutycznych'

3) rolniczych, leSnyih i - dziedzina nauk rolniczych

(biotechnologia' ochrona odowiska)' dziedzina nauk leSnych

ilesnictwol, dziedzina nauk weterynaryj nych'

. kierunek preferowanY - biologia'

A.2. Kierunek: Chemia

nia (studi6w drugiego stoPnia

nale24cYch do obszaru nauk

iochemia, biotechnologia, chemia' technologia

chemiczna),
o kierunek preferowanY - chemia'

A.3. Kierunek: Ochrona Srodowiska

2) technicznych (inZynieria Srodowisk4. biotechnologia)'

r) o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia)'

o kierunek preferowany - ochrona Srodowiska'

B' Wvdzial Ekonomii i Zanqdzania

B.1. Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu lval :- ,^...r::.., .r-,^:-d^ c,

. ocena na dyplomie pnia (studi6w. drugiego stopnta

albo jednolitych st naleZ4cych do obszaru nauK

spolecznYch,
o Srednia arytmetyczna ocen ze stuolow'

B.2. Kierunek: Ekonomiczno-prawny



W postgp :- t^.-.)ia.., r-,^i-d^ crn
. ocena nia (studi6w drugiego stopnla

albo i naleZ4cYch do obszaru nauk

spolelznych,
o Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w'

8.3. Kierunek: Migdrynarodowe stosunki gospodarcze

w postgp b9d4 brane Pod uwagg:

. ocena studi6w pierwszego. stopnia (studi6w drugiego stopnia

alboj'i"ittti"n;'ttukierunkachnale?4cychdoobszarunauk
spolecznych,

o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w'

8.4. Kierunek: Zarz4dzanie
W postgp - /^.--):r.,,, -r-,^i6^^ cr,
. ocena s nia (studi6w drug-iego stoprua

albo j st nalel4cych do obszaru nauk

spolecznYch,
o Siednia arytm etycma ocen ze studi6w'

C. WYdzial FilologicznY

C.l. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona

C.2. Kierunek: Filologia
Spe"jalnoSe, filologia bialoruska z jqzykiem angielskim

Rekrutacja zawieszona

C.3. Kierunek: Filologia

z obszaru nauk humani sty cznych' ktorzy

rosYjskiego na Poziomie C I wedlug

wego RadY EuroPY:

im z wiedzy filologicznej (program studi6w

I stopnia).

C.4. Kierunek: Filologia
ngielskim

e Pod uwagg:
,"go ,topn-iu kierunku filologia' specjalnoSi



. Srednia ocen ze studi6w,
w z obszaru nauk humanistycznych' kt6rzy

7n rosyjskiego na poziomie Cl wedlug

su wego Rady Europy i jgzyka angielskiego na

poziomie 82 wedlug ESOKJ: , E:,^,^-i^
. o".nu z egzarninu wstgpnego w jgzyku rosyjskim i angielskim z wiedzy filologicznej

(program studi6w I stoPnia)'

C.5, Kierunek: Filologia Polska
Pod uwagg:
rwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

kierunkach nalezqcych do dziedziny nauk

znYch,

o Srednia aq'tmetycma ocen ze studi6w,

o kierunek preferowany - filologia polska,

. obligatorijna rozmowa kwaliikacyjna w odniesieniu do os6b, kt6re nie koriczyly filologii

polskiej.

C.6. Kierunek: Kulturoznawstwo
W postgpowan gQ:

. ocena na dy pnia (studi6w drugiego stopnia

albojednolihumaaistycznychlubnaleZ4cych
do obszaru nauk sPolecznYctr"

. Srednia arytm etyczna ocer' ze studi6w,

o kierunek preferowany - kulturoznawstwo'

D. WYdzial FizYki

D.1. Kierunek: FizYka

o zdrowiu,
o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w'

E' Wvdzial Historyczno-Socjologiczny

E.1. Kierunek: Filozofia

. Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w'

E.2. Kierunek: Historia
W postgpowaniu lrwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:



. ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6v drugiego stoprua

aUo l.anoniy.tr studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk

humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,

o Srednia arytmetyczna ocen ze studiow.

E.3. Kierunek: Socjologia
W postgpowaniu kwatifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. 'o".nu 
na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego. stopnia

aholednolitychstudi6wmagisterskich)nakierunkachna|elqcychdojednegoz.obszar6w
nuut, ft rm-ist ycznych, sp-olecrnych, dcislych, przyrodniczych' medycznych i nauk

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki,

o Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

8.4. Kierunek: Stosunki migdzynarodowe
W postgp
. ocena nia (studi6w drugiego stopnta

atbo j nale24cYch do obszaru nauk

humanistycmych lub obszaru nauk spotecznych,

. Srednia ar,4m elyczrta ocen ze studi6w.

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.1. Kierunek: InformatYka

y ;:H.1':#:firnia (studi6w drugiego stopnia
- 
na kierunkach nale24cych do obszaru nauk

. Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,

o kierunek preferowany - infonnatyka'

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna mole .przyj46 na studia osoby posiadaj4ce .dyplom
uklri.r.niu studi6w na kierunku innym niz z obszaru nauk 6cislych lub technicznych,

up.u*,,iuja.vdopodjgciastudi6worazdokumentypotwierdzajqcestanwiedzyiumiejgtnoSci
't'i 

"utt".i" 
info.-atyki. Liczba os6b przyigtycl w tym trybie nie moze ptzektaczal 5'

F.2. Kierunek: MatematYka
W ne Pod uwagg:

. Prerwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

na kierunkach nalel4cych do obszaru nauk

o Srednia ar)'tmetyczna ocen ze studi6w,

o kierunek preferowaly - matematyka,

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1. Kierunek: Pedagogika
2letnie studia dla kandydat6w posiadaj4cych

ukoriczeniu studi6w na kierunku pedagogika

humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych'

tytul licencjata (magistra) uzyskany po

lu6 na innym kierunku z obszaru nauk



(studi6w drugiego stoPnia

ika lub na innYm kierunku

nauk sPolecznYch,

r Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w'

G.2. Kierunek: Pedagogika
f-f"tni" .toaiu ala kandydat6w posiadaj4cych itudia pierwszego stopnia bez przygotowama

pedagogicznego.

Rekrutacja zawieszona

G.3. Kierunek: PolitYka sPoleczna

nia (studi6w drugiego stoPnia

nalei4cYch do obszaru nauk

ecznych (m.in praca socjalna' ekonomia'

zuz4dzanie, Pedago gika)'
r Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w'

G.4. Kierunek: Praca socjalna (pod warunkiem uzyskania uprawnienia do prowadzenia

kolnictwa WYZszego)

g9:

Pnia (studi6w drugiego stoPma

nale24cych do obszaru nauk

clt,

o Srednia ar)'tm etyczna ocen ze studi6w,

o rozmowa kwalifrkacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w niZ praca socjalna

oraz specjalnoSci praca socjalna - studia pierwszego stopnia'

H. WYdzial Prawa

H.l. Kierunek: Administracja

nia (srudi6w drugiego stoPnia

nale24cYch do obszaru nauk

nYch,

o preferowany kierunek studi6w - administracja'

H.2. Kierunek: EuroPeistYka
Rekrutacja zawieszona

H.3. Kierunek: Bezpieczerf,stwo narodowe 

'i:!,:";:X#l,i# 
wvrazenia przez senat uwB

ne Pod uwagg:
pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnta

na kierunkacli nale?4cych do obszaru nauk

cznYch,

o preferowany kierunek studi6w - bezpieczehstwo narodowe'



I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Kierunek: Ekonomia (pod warunkiem uzyskania uprawnieti do prowadzenia kierunka

ieciq Minxtra Nauki i Szkolnicnva Wyzsiego oraz spelnienia wymog6w obowiqzujqcych

w Republice Litewskie)
W postgpowaniu lovalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. o.rnu na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

ahojednolitychstudi6wmagisterskich)nakierunkachnaleZ4cychdoobszarunauk
spolecznych,

o Srednia arytm etycTna ocen ze studi6w.



Zalqcmik nr 4

do UchwatY nr 1569

Senatu UwB z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Studia niestacjonarne: jednolite studia magisterskie

A. WYdzial Prawa

A.1. Kierunek: Prawo
W postgpowaniu lnvalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. nab6i na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w'



Zalqcznik nr 5

do Uchwaly nr t569
Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona.

B. Wydzial Eko nomii i Zarzqdzania

B.l. Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlozonych, w1'rnaganych dokument6w.

8.2. Kierunek: Ekonomiczno-prawny
W postgpowaniu krvalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w.

B.3. Kierunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarcze

W postgpowaniu krvalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

8.4. Kierunek: Zarz4dzanie
W postgpowaniu krvalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlolonych, w}'rnaganych dokument6w.

C. Wydzial Filologiczny

C.1. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: fi lologia angielska
Przedmioty brane pod uwagg w postppowaniu kwalifikacyjnym:
c jg4yk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom

podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, kt6rry zilali starQ maturg:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doj ualofici z jEzyka angielskiego.

Kandydaci, kt6my zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jgzyka angielskiego,

. w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka angielskiego.



C.2, Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: fi lologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona

C.3. Kierunek: Filologia
Specjalno56: filologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

C.4. Kierunek: Filologia
Specjalno5d: filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sferze biznesu
Rekrutacja zawieszona

C.5. Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona

C.6. Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Rekrutacja zawieszona

D. Wydzial F@ki

D.1. Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.l. Kierunek: Historia
Rekrutacja zawieszona

E,2. Kierunek: Socjologia
Rekrutacja zawieszona

E.3. Kierunek: Stosunki migdzynarodowe
Rekrutacja zawieszona

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F,l.Kierunek: Informatyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
. malematyka,fizyka i astronomia,fizstka, informatyka
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate @B):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spo5r6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka - poziom

podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, ktfrzy zdali starQ maturg:
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do wyboru

ipoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):



. podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

spo3r6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka, informatyka - poziom nizszy (SL) lub

poziom rvy2szy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru

spo5r6d nastgpujqcych: matematyk4 frzyka, informatyka.

F,2. Kierunek: Informatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o matema0tka,informalyka
Kandydaci, kt6rzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru

sposr6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka - poziom podstawowy lub tozszerzony.

Kandydaci, kt6rry zdali stare maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci
uzyskane za granic4:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka'
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do r+yboru

spo6r6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka - poziom nizszy (SL) lub poziom

wyzszy (HL).

F.3. Kierunek: Matematyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
o matemalJtka
Kandydaci, kt6r4 zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
r podstaw4 kwalifikacji jest wYnik

podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, kt6rzy zdali starq mature

egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci

uzyskane za granicq:
o podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z matematyki.

Kandydaci, ktrfrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
. podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom ni2szy

(SL) lub poziom wYzszY (HL).

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1. Kierunek: Pedagogika
W postgpowaniu krvalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

r nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w'

G.2. Kierunek: Pedagogika
Studia dla Polak6w z Bialorusi
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

o praca pisemna - 40 pkt.
. rozmowa kwalifikacyjna - 30 pkt,
o ,,zero" punkt6w uzyskanych za praca pisemn4 dyskwalifikuje kandydata'



Aby moZna bylo uzna6, i2 kandydat zdal egzarnin wstgpny z wynikiem poz)'tywnym,
przyjmuje sigjako konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70 mo2liwych.

G.3. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w.

H. Wydzial Prawa
H.l. Kierunek: Administracja
W postgpowaniu lnvalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

H.2. Kierunek: Bezpieczef stwo narodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

H.3. Kierunek: Europeistyka
Rekrutacja zawieszona

H.4. Kierunek: Kryminologia
W postgpowaniu lavalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlohonych, wymaganych dokument6w.



Studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona

B. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

B.1. Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu krvalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,

. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia 
- 
(studi6w drugiego

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do

spolecznych.

B.2. Kierunek: Ekonomiczno-Prawn
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w,

. dyplom ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia 
- 
(snrdi6w drugiego

jednoItych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do

spolecznych.

8.3. Kierunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarcze

W postgpowaniu kwalifikacyjnyrn b9d4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,

o dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia 
- 
(studi6w drugiego

jednofitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do

spolecznych.

8.4. Kierunek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w,

. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego 
- 

stopnia 
. 
(studi6w drugiego

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do

spolecznych.

C. Wydzial FilologicznY

C.1. Kierunek: Filologia
Specjalno5d: filologia angielska
W postgpowaniu lovalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

. ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia'

o drednia arltm etyczna ocen ze studi6w,
. kierunek preferowany - filologia angielska'

C.2. Kierunek: Filologia
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SpecjalnoS6: filologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona

C.3, Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

C.4. Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona

C.5. Kierunek studiriw: Kulturoznawstwo
Rekrutacja zawieszona

D. WydzialF@ki

D.1. Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny
E.1. Kierunek: Filozofia
Rekrutacja zawieszona

E.2. Kierunek: Historia
Rekrutacja zawieszona

E.3. Kierunek: Socjologia
Rekrutacja zawieszona

E.4. Kierunek: Stosunki migdzynarodowe
Rekrutacja zawieszona

F. Wydzial Matematyki i Informatyki
F.l. Kierunek: InformatYka
W postgpowaniu trwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. o".nu na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego _stopnia
albo jednotitych studi6w magisterskich) kierunk6w nalei4cych do obszaru nauk Scislych

lub obszaru nauk technicznYch,
o 6rednia arytm etyczna ocer ze studi6w,
o kierunek preferowany - informatyka.
Wydzialowa Komisja i{ekrutacyjna mo2e przyi46 na studia osoby posiadaj4ce dyplom

ukoiczenia studi6w na kierunku innym ni2 z obszat t nauk Scislych lub technicznych,

uprawniaj4cy do po jgcia studi6w oraz dokumenty potwierdzaj4ce stan wiedzy i umiejgtnosci

w zakesie'informatyki. Liczba os6b przyjgtych w tym trybie nie mo2e przekraczat 5.

F.2. Kierunek: MaternatYka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. o..nu na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalea4cych do obszaru nauk

Scislych lub obszaru nauk technicznych,

o drednia arytmetyczna ocen ze studi6w,



. kierunek preferowany - matematyka.

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1. Kierunek: Pedagogika
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w,
. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studiow magisterskich) na kierunku pedagogika lub na innym kierunku
naleZ4cym do obszaru i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru i dziedziny nauk

spolecznych.
a

G.2. Kierunek: Pedagogika
Studia dla Polak6w z Bialorusi
W postgpowaniu lavalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,
. dyplom ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunku pedagogika lub na innym kierunku

nalei4cym do obszaru i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru i dziedziny nauk

spolecznych.

G.3. Kierunek: Pedagogika
3-letnie studia dla kandydat6w posiadaj4cych studia pierwszego stopnia bez przygotowania

pedagogicznego

Rekrutacja zawieszona

G.4. Kierunek: Polityka spoleczna
W postgpowaniu krvalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w,
. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalei4cych do obszaru nauk

humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych (m.in. praca socjalna, ekonomia,

zN z4dzanie, pedago gika).

G,5. Kierunek: Praca socjalna (pod warunkiem uzyskania uprawnienia do prowadzenia

studi6w na podstowie deqzi i Ministra Nauki i Szkolnicrwa Wy2szego)

W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednoltych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk

humanistycznych lub spolecmych,
. nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w - absolwenci kierunku praca

socjalna lub specjalnodci praca socjalna - studia pierwszego stopnia,

o rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w studi6w.

H. Wydzial Prawa

H.1. Kierunek: Administracja
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w,



. dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale2qcych do obszaru nauk

spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych.

H.2. Kierunek: Bezpieczerfistwo narodowe
W postgpowaniu krvalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,
. dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych

lub obszaru nauk humanistycmYch.

H.3. Kierunek: Europeistyka
Rekrutacja zawieszona
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Kierunki studi6w stacjonarnych prowadzone w jgzykach obcych:

A. Studia pierwszego stopnia:

l. Kierunek: International Economic Relations
Studia prowadzone w jgzyku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

2. Kierunek: Philolory
Specjalno56: English Philologr
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

3. Kierunek: (Dr,roflorrq
Specjalno5d: pyccraq Suro,rorur
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
o nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

4. Kierunek: O[ao.norus
SpecjalnoS6: pyccKaq tln.no.norne - ssbtrcoBafl KoMMyHuKaqnfl o cQepe 6u:neca
W postqpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
. nab6r na podstawie zloZonych wymaganych dokument6w.

5. Kierunek: Computer science
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w'

6. Kierunek: Pedagory
SpecjalnoSd: Creativity, Art' Media
Studia prowadzone w jgryku angielskim i rosyjskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

7, Kierunek: Physics
Specjalno6d: Medical Physics
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

B. Studia drugiego stopnia:

l. Kierunek: Environmental Protection
Studia prowadzone w jgzyku angielskim



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalezqcych do dziedziny nauk:

l) biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i ksztaltowanie

Srodowiska oraz biotechnologia),
2) technicznych (inZynieria Srodowiska oraz biotechnologia),

3) o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia).

2. Kierunek: International Economic Relations
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postqpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

o nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w,

. dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk

spolecznych.

3. Kierunek: Ou,rororfi s
Specjalno56: pyccxafl Su.no.norur
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bqd4 brane pod uwagg:

. -dyplom 
ukonczenia studi6w wyZszych na kierunku: filologia, specjalno6ci: filologia

roiyjska, filologia rosyjska z igzykiem angielskim, filologia rosyjska komunikacja

jgzylo*a w sfeize biznesu lub innych specjalno5ci z zakesu filologii rosyjskiej'

4. Kierunek: European Studies
Studia prowadzone w jgryku angielskim i jgryku rosyjskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

. nab6r na podstawie zloaonych, wymaganych dokumentr5w'

. dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich).


