
Uchwala nr 1727

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wurunktjw i trybu rekrutacji prowadzonei w drodze elektronicznei na iednolite
studia magisterskie, stutlia pierwsT,ego stopnia i studia drugiego stopnia

w roku akademickim 2016/2017

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

wyzszym (i j Oz. rJ. z 2012 r., poz. 572 z p6in. zm'), zwanej dalej Ustaw4, Senat

Uni*oryt"iu w Bialymstoku ustala nastgpuj4ce warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia

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

2016/2017: 
$ I

L Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi rekrutacjg kandydat6w na jednolite studia

magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie IntemetoweJ

Rej-estracj i Kandydat6w, zwanym dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.

2. Rejestracja internetowa jest dostgpna przez cal4 dobg w okresie rejestracji, wynikajqcym

r 
-h-monogramu 

rekrutacj i, w trybie umoZliwiaj4cym rej estracjg i modyfikacjq

dokonanych- wpis6w. Poza tyrn okresem rejestracja intemetowa dziala w trybie

informacyjnym (tylko do odczltu).
3. Dziekan *yd"iulr. zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umoZliwiaj4cych

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

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

1) zaklada orobirt" konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL

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

wygenerowany Przez sYstem IRK),
2) wypelnia i zatwierdza ankietg osobow4, w tym podaje informacje o ukoriczonel. 

rrkol", uczelni i dokumencie uprawniaj4cym do podjgcia studi6w'

3) legitymuj4cy sig swiadectwem dojrzalosci/maturalnym podaje przedmioty zdawane na

maturze objgte zasadami rekrutacji oraz ich poziomy,

4) zobowi4zany do zdawania egzamin6w wstgpnych wskazuje egzaminy, kt6re bgdzie

skladal.
5) dokonuje wyboru kierunk6w studi6wi specjalnoSci i form studi6w okreslaj4c swoje

pref'erencje,

6)wnosioplutg*wysokoScipodanejwsystemielRKnaindywidualnyrachunek
bankowy o numerze wygenerowanym przez system IRK,

7) wczytuje plik z fotogiifi4 legitymacyjn4 spelniaj4c4 wymagania jak do dowod6w

osobistYch.
6. Rejestracjg internetowq uznaje siE za wia;24c4 w przypadku, gdy kandydat wprowadzi

wszystkii niezbgdne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formg studi6w, wniesie oplatq

za postgpowanie zwi4zane z przyjqciem na studia i uzyska na osobistym koncie

rejestracyjnym potwierdzenie *plywu tej oplaty.

7. Kand'daijest zbbowipany do iachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta

rejestiacyjnego. UwB nie odpowiada za skutki udostgpnienia tego hasla osobom trzecim,

w szcze96lnoSci za zmiany zapis6w autoryzowane tym haslem'



8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialno6ci za brak moZliwodci rejestracji lub dokonania
zmian spowodowany awariami sieci niezaleZn).rni od UwB lub okresowym przeciq2eniem
serwer6w UwB.

9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata sluZy do:
l) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,
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 postgpowania oraz
terminu i miejsca skladania dokument6w.

l0.Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazywania kandydatowi
informacji. Oznacza to, 2e wiadomo3ci umieszczone na osobistym koncie kandydata
uznaje sig za dostarczone i wi424ce, z zastrze2eniem, Le decyzje w sprawach przyjgcia na
studia przekazywane s4 kandydatom r6wnie2 w formie papierowej.

ll.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoSci za skutki niezapoznania sig kandydata
z wiadomoSciami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracj4 daty kolejnej aktualizacji.

s2
Termin rozpoczgcia rekrutacji na studia na wszystkich poziomach i formach ksztalcenia ustala
sig na dzieri l0 maja 2016 r., zakohczenia na dzieh 30 wrzeSnia 2016 r. z zastrzezeniem, Ze
szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydat6w ustalony zostanie zarz4dzeniem Rektora w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

$3
WysokoS6 i zasady wnoszenia oplaty za postgpowanie zwi4zane z przyjgciem na studia
ustalone zostan4 zzrz4dzeniem Rektora, po okresleniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy2szego maksymalnej wysoko6ci tych oplat.

$4
1. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekalira Wydzialowa

Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej WKR. WKR podejmuje decyzje w sprawach
przyjgcia na studia i zawiadamia kandydat6w o podjgtej decyzji. W przypadku mniejszej
liczby kandydat6w, o kt6rej mowa w $ 23, WKR wydaje decyzje po uzyskaniu zgody
Rektora. Decyzje WKR podpisuje jej Przewodnicz4cy.

2. W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, komisji rekutacyjnej nie powoluje srg,
a decyzje w sprawach przyjgcia na studia podejmuje Dziekan.

3. Przewodnicz4cym WKR jest Dziekan lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez
Dziekana.

4. Przewodnicz4cy WKR Wznacza osoby odpowie dzialne za przygotowanie zagadnieft
(test6w) na egzamin wstgpny.

5. Do zadari WKR nale2y w szczeg6lnoSci:
1) zatwierdzanie zagadnieri (test6w) na egzamin wstgpny,
2) przeprowadzenie postgpowania kwalifikacyjnego,
3) zatwiefizanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia w ramach

Iimitu miejsc, w tym odrgbnych list dla kandydat6w, dla kt6rych bgdzie to kolejny
kierunek studi6w stacjonamych,

4) oznaczanie w systemie IRK os6b przyjEtych na studia w ramach limitu miejsc, w
tym odrgbnych list dla kandydat6w, dla kt6rych bgdzie to kolejny kierunek studi6w
stacjonamych,

5) wydruk zbiorczych protokol6w kwalifi kacyjnych,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjgcia 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,
l0) wydawanie za!;wiadczeh o postEpowaniu rekrutacyjnym,
ll) udostgpnianie do wgl4du kandydatom, w obecnoSci przedstawiciela WKR, prac

egzaminacyinych w ci4gu 14 dni od dnia ogloszenia wynik6w.
6. W pracach WKR bior4 udzial przedstawiciele student6w. Ich liczbg okredla Rada

Wydzialu na wniosek organu Samorz4du Studenckiego.

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

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

2. Do zadaf UKR naleZy w szczeg6lnoSci:
l) koordynacja i nadz6r nad pracq WKR,
2) przyjmowanie informacji i protokol6w WKR z wynik6w i przebiegu postgpowania

kwalifikacyjnego na kierunkach i specj alnodciach,
3) rozpatrywanie odwolan kandydat6w od decyzji podjgtych ptzez WKR

i zawiadamianie kandydat6w o podjgtej decyzji.

$6
L Od decyzji WKR w sprawach przyjgcia na studia slu2y odwolanie do UKR, w terminie 14

dni od dnia dorgczenia decyzj| Decyzja UKR jest ostateczna. Decyzje UKR podpisuje jej
Przewodnicz4cy.

2. Od decyzji Dziekana w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do Rektora,
w terminie l4 dni od dnia d oryczenia decyzji. Decyzja Rektorajest ostateczna.

3. Podstaw4 odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia moZe byi jedynie
wskazanie naruszenia warunk6w i trvbu rekrutacii na studia.

67
l. WKR, na podstawie posiadanych informacj i o kandydatach niepelnosprawnych, doloz4

wszelkich starari, aby zapewni6 tym kandydatom dogodne warunki uczestnictwa
w postEpowaniu kwali fi kacyjnym.

2. Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postgpowanlu
kwalifikacyinym na studia okreSla Dziekan Wydzialu, nie p62niej niZna14 dni przed datq
r ozp o czgcia e gzaminu wst gpne go.

$8
Laureaci i hnaliSci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkurs6w miEdzynarodowych
i og6lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnig, przyjmowani s4 na studia na
zasadach okeSlonych odrgbn4 uchwal4 Senatu.

$e
Limity przyjgi na poszczeg6lne kierunki/specjalnoSci studi6w ustalone zostan4 odrgbn4
uchwa14 Senatu.

$10
Zasady kwalifikacji kandydat6w na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku ustalone w $$ 1l
- 21 niniejszej Uchwaly stosowane s4 podczas rekrutacj i kandydat6w na wszystkie kierunki
studi6w/specjalno6ci, chyba Ze szczeg6lowe zasady rekrutacji okreSlone w zalqcznikach do
Uchwaly stanowi4 inaczej.

$ ll
l. Kwalilikacja 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,



2) egzaminu wstqpnego: pisemnego lub/i ustnego ustalonego dla kandydat6w, o kt6rych
mowa w I 18 ust. 1.

2. W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, kwatifikacja kandydat6w na jednolite
studia magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa sig na podstawie zlozenia
wymaganych dokument6w, a w szczeg6lnosci swiadectwa maturalnego/swiadectwa
doj rzalo 5c i .

$12
Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postgpowania
kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia wynosi 100.
Liczbg pnnkt6w uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala sig z zachowaniem
nastgpuj4cych zasad:
l) w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny,

jako wynik ostateczny przyjmuje sig liczbg punkt6w uzyskanych z tego przedmiotu,
2) w przypadku, gdy pod uwagg brane sq wyniki z egzuninl maturalnego/egzaminu

dojrzalodci z wigcej niz jednego przedmiotu, uyniki z poszczeg6lnych przedmiot6w
egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzaloSci (z przedmiot6w objgtych rekrutacjq.l s4
sumowane, a nastgpnie dzielone przez liczbg przedmiot6w.

3) w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidujq moZliwoii wyboru przedmiotu,
kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandy daIa.

813
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie nowel
matury odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:
l) warto6i liczbow4 wyniku egzaminu maturalnego wyra.zonego procentowo przyjmuje sig

za podstawg obliczenia liczby punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwalifikacyjnym
(l%: lpkt),

2) wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mrozony jest przez wsp6lczynnik
0.65.

3) wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnozony jest przez wsp6lczynnik
I,0,

4) wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujgzycznych mno2ony jest
przez wspolczynnik 1,3, z zastrzeleniem, Ze jeSli wynik uzyskany po zastosowaniu
wsp6lczynnika p rzekroczy liczbg 100, przyjmuje sig, 2e kandydat uzyskal 100 pkt.

$t4
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie stareJ
matury odbywa sig z zachowaniem zasady, ze oceny z egzaminu dojrzalo$ci z przedmiot6w
branych pod uwagg przy kwalifikacji przeliczane b9d4 na punkty w postgpowaniu
kwalitikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowej:
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

90 pkt
75 pkt
55 pkt
40 pkt
20 pkt

5,0
4,0
3,0

80 pkt
60 pkt
40 pkt

$ ls
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj?cych dyplom IB (Intemational Baccalaureate) uzyskany
w ramach programu Matury Migdzynarodowej odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:
l) naksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w postQpowaniu kwalifikacyjnym

z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie 'vq ulszym (HL) wynosi 100,
2) maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacyjnym

z.jednego przedmiotu zdawanego na poziomie nizszym (SL) wynosi 65,



3) oceny (punkty na dyplomie IB) bgda przeliczane na punkty w postgpowaniu
kwalifikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:
a) poziom rozszerzony (HL): 7 - 100 pkt, 6 - 85 pkt, 5 - 70 pkt, 4 - 55 pkt, 3 - 45 pkt,

2 - 30 pkt, 1 l5 pkt,
b) poziom podstawowy (SL): 7 - 65 pkt,6 - 60 pkt, 5 - 50 pkt, 4 - 40 pkt,3 - 30 pkt,

2-20pkt, 1-0pkt,
4) w przypadku jgzyk6w obcych za poziom podstawowy SL uznaje sig poziom Ab initio

oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony - HL uznaje sig poziomy: A1 (SL lub HL),
A2 (SL lub HL) oraz B HL.

til6
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane
przez Szkoly Europejskie odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:
l) maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifrkacyjnym

z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym 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 (punkty na dyplomie EB) b9d4 przeliczane na punkty w postgpowanru
kwalifikacyj nym w nastgpuj4cy spos6b:
a) poziom rozszerzorty i zaawansowany: (8,0 - 10) - 100 pkt, (7,0 -7,9) - 85 pkt, (6,0 -

6,9) - 70 pkt, (5,0 5,9) - ss pkt, (4,0 - 4,9) - 40 pkt, (3,0 - 3,9) - 2s pkt, (1,0 _ 2,9)
- l0 pkt,

b) poziom podstawowy: (9,0 l0) - 70 pkt, (8,0 - 8.9) - 60 pkt, (7,0 -7,9) - 50 pkt, (6,0
- 6,9) 40 pkt, (s,0- 5,e)- 30pkt, (4,0 - 4,9) -20 pkt, (1,0-3,90)-0 pkt,

4) w przypadku jgzyka polskiego i jgzyk6w obcych za poziom podstawowy uznaje sig Ll,
L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje siE Ll+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany
uznaje sig L2+3.

5) w przypadku pozostalych przedmiot6w za poziom podstawowy uznaje sig 2 i 3 (liczba
godzin tygodniowo), za poziom tozszerzony uznaje sig 4 i 5, a za poziom zaawansowany
5+3.

s 17
l. Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia odbywa sig na nastgpujqcych

zasadach:
l) jezeli podstaw4 przyjgcia na studiajest ostateczny wynik studi6w (ocena na dyplomie)

lub ostateczny wynik studi6w i drednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia (drugiego
stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich), to:
a) ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczanajest na punkty w nastgpuj4cy spos6b:

100 pkt
80 pkt
60 pkt
40 pkt
20 pkt

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za oceng na dyplomie wynosi 100.
b) Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lub

jednolitych studi6w magisterskich przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty
w stosunku l:1. Maksymalna liczba punkt6w, kt6r4 moZna uzyska6 ze dredniej
ocen, wynosi 5,0,

c) maksymalna liczba punkt6w uzyskana w wyniku postgpowania kwalifikacyjnego
wynosi I 05 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz Srednia ze studi6w pierwszego
stopnia, studi6w drugiego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich),

(n
A<
40
't5
3,0



L

2.

d) w przypadku, gdy zasady rekrutacji wskazuj4 kierunek preferowany, kandydatom,
kt6rzy ukonczyli inne kierunki studi6w, uzyskane punkty rekrutacyjne mno2ymy
przez wsp6lczynnik 0,65.

2) jezeli podstaw4 przyjgcia na studia jest wynik egzaminu wsrgpnego, rozmowy
kwalifikacyjnej - maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z egzamint, rozmowy
kwalifi kacyjnej wynosi I 00.

W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydat6w na studia
drugiego stopnia odbywa sig na podstawie zlozenia wymaganych dokument6w,
a w szczeg6lno3ci dlplomu ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub
jednolitych studi6w magisterskich).

$ l8
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo polskie oraz cudzoziemc6w
podejmuj4cych studia na zasadach obowi4zuj4cych ob1'wateli polskich, posiadaj4cych
Swiadectwo dojrzaloSci/dyplom ukoriczenia studi6w wy2szych uzyskane za granic4, na
studia prowadzone w jgzyku polskim odbywa sig na nastgpujEcych zasadach:
1) liczba punkt6w uzyskanych w postEpowaniu kwalifikacyjnym okredlana jest

indywidualnie dla kazdego kandydata przez WKR na podstawie Swiadectwa
do.irzaloSci/dyplomu ukoriczenia studi6w wyZszych, z zastrze2eniem $$ 15-16,

2) jeleli liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwalifikacyjnym nie jest moZliwa
do ustalenia na podstawie Swiadectwa dojrzaloici/dyplomu ukoriczenia studi6w
wyZszych, podstaw4 kwalifikacji jest wstgpny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa
kwalifikacyjna - zgodnie z postanowieniami szczeg6lowych zasad rekrutacji,
okreSlonymi w zal4cznikach do Uchwaly.

Kandydaci cudzoziemcy:
1) kt6rym udzielono zezwolenia na pobyt staly,
2) posiadaj4cy status uchodZcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) korzystaj4cy z ochrony czasowej na ter).torium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pracownicy migruj4cy, bgdqcy obywatelami paristwa czlonkowskiego Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paistwa czlonkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a takze czlonkowie ich rodzin, jeZeli mieszkaj4 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

5) cudzoziemcy, kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta dlugoterminowego Unii Europej skiej,

6) cudzoziemcy, kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na pobyt czaso\Ay w zwi4zku z okoliczno5ci4, o kt6rej mowa w art.
127, aft. 159 ust. I lub art. 186 ust. I pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z p62n. zm.),

7) cudzoziemcy, kt6rym udzielono ochrony uzupelniaj4cej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

8) obywatele paristw czlonkowskich Unii Europej skiej, paristw czlonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i czlonkowie
ich rodzin, posiadaj4cy prawo stalego pobytu,

mog4 podejmowai i odbywa6 studia wyZsze na zasadach obowi4zuj4cych obywateli
polskich.

Cudzoziemcy, kt6rzy posiadaj4 kartg pobytu z ad,nolacj4 ,dostgp do rynku pracy", wizg
Schengen lub wizg kajowq wydan4 w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogq podejmowa6 i odbywai studia wyZsze, studia
doktoranckie oraz ksztalcenie w innych formach, a takZe uczestniczyt w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odplatnoSci. Osobom tym nie przysluguje
prawo do stypendium socj alnego

3.



4. Obywatele paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pairstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i czlonkowie ich rodzin, posiadaj4cy
irodki flnansowe niezbgdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas studi6w, mog4
podejmowa6 i odbywai studia wyZsze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztalcenia,
a takze uczestniczyi w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowi4zuj4cych obywateli polskich, z tym 2e osobom tym nie przysluguje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium 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 podejmowai studia na zasadach
obowi4zuj4cych obywateli polskich albo na zasadach okreSlonych w art. 43 ust. 3 i 4
Ustauy.

6. Kandydaci ctdzoziemcy niewymienieni w ust. 2, 4 i 5 podejmuj4 studia na podstawie art.
43ust.3i4Ustawy.

7. Kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzaloSci/dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych
wydane za granic4 s4 zobowiqzani do nostryfikacji dokument6w (w przypadku, gdy nie
moZna ich tznal za r6wnowaZne na podstawie um6w migdzynarodowych) oraz do
dokonania tlumaczenia tych dokument6w na jgzyk polski przez tlumacza przysigglego
(wskazane jest dostarczenie przez kandydata uwierzytelnionego dokumentu okreSlajqcego
skalg ocen obowi4zuj4c4 w macierzystej szkole/uczelni),

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

mog4 byi przyjmowani na studia prowadzone w jgzyku polskim, je2eli:
l) ukoircz4 roczny kurs przygotowawczy do podjgcia nauki w jgzyku polskim

w jednostkach wyznaczonych przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa
wyZszego lub

2) posiadaj4 certyfikat znajomodci jgzyka polskiego wydany przez Panstwow4 KomisjE
Poiwiadczania Znaj omodci Jgzyka Polskiego jako Obcego lub

3) uzyskaj4 potwierdzenie uczelni przyjmuj 4cej, 2e ich przygotowanie oraz stopiei
znajomo6ci jgzyka polskiego pozwalaj4 na podjgcie studi6w wjgzyku polskim.

2. Kandydaci cudzoziemcy, o kt6rych mowa w ust. l, mog4 by6 przyjmowani na studia
prowadzone w jgzyku obcym, jezeli legitymuj4 siE dokumentem potwierdzaj4cym
znajomoS6 jgzyka obcego, w kt6rym prowadzone s4 studia, wskazanym w $ 2 ust. 2

rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 12 pa2dziemika 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez oldzoziemc6w studi6w i szkoleri oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.
1406 z p62n. zm.) z zaslrzeZeniem ust. 3.

3. Dokun.rentami potwierdzajqcymi znajomoS6 jgzyka obcego sq r6wnie2 Swiadectwa,
dyplomy lub inne dokumenty potwierdzaj4ce ukoi.rczenie za
ponadpodstawowej, w kt6rej zajgcia byly prowadzone w tym samym
w iakim cudzoziemiec bedzie odbywal studia w Polsce.

granic4 szkoly
jgzyku obcym,

$20
Kandydaci posiadaj4cy obywatelstwo polskie oraz kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy
studia na zasadach obowi4zuj4cych obywateli polskich, mog4 byi przyjmowani na
prowadzone w jgzyku obcym studia:

l) pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie - je2eli zloLyli egzamin
maturalny zjgzyka obcego, w jakim bgdq odbywali studia,

2) drugiego stopnia - jezeli spelniaj4 warunki okreSlone w pkt I lub $ 19 ust. 2 i 3,

a w przypadku filologii obcych - jezeli posiadajQ dyplom ukoiczenia studi6w
rqrZszych na kierunku filologia w zakresie jgzyka, w jakim bgd4 odbywai studia.



3.

3.

l.

821
1. W postgpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglgdnia sig certyfikat6w jgzykowych,

z zasfizezeniem $ 19 ust. 2i $20 pkt2.
Kandydata, kt6ry nie stawil sig w vqiznaczonym terminie na egzaminie
wstgpnym/rozmowie kwalifrkacyjnej, wylqcza sig z postgpowania kwalifikacyjnego.
Kandydat, kt6ry przedstawll orzeczenie lekarskie stwierdzaj4ce przeciwwskazania
zdrowotne do podjgcia studi6w na wybranym kierunku, nie moze byi przyjgty na ten
kierunek studi6w.

s22
W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na skutek rezygnacji kandydat6w WKR
wypelnia wolne miejsca kwalifikuj4c do przyjEcia osoby zaj muj 4ce kolejne pozycje
w zbiorczym protokole kwalifikacyjnym.
Je2eli w postgpowaniu kwalifikacyjnym wigcej niZ 1 kandydat uzyska tg samq liczbg
punkt6w co kandydat zalmuj4cy ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu, decyzjg
w sprawie przyjgcia wszystkich kandydat6w z t4 liczb4 punkt6w podejmuje Rektor na
wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana-
Decyzje o zwigkszeniu limitu miejsc oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji
podejmuje Rektor na wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana.

$23
l. Studia na danym kierunku/specjalnoSci mogq byi uruchomione przy liczbie kandydat6w

zakwalifikowanych do przyjgcia na studia:
l) nie mniejszej niz 30 os6b - w przypadku studi6w stacjonarnych,
2) nie mniejszej niz 50 (30 - dla filologii obcych) os6b - w przypadku studi6w

niestacjonarnych.
2. W przypadku, gdy liczba kandydat6w zakwalillkowanych do przyjgcia na dany

kierunek/specj alno5i jest mniejsza niZ okredlona w ust.1, a wydzialUczelnia dysponuje
wolnymi miejscami na innych kierunkach./specjalnoSciach, WKRruKR proponuje
kandydatom przyjgcie bez dodatkowej kwalifikacji na inny - pokrewny
kierunek /specj alnoS6.

3. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach studia na danym kierunku/specjalnoSci mog4
zosta6 uruchomione przy liczbie kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia mniejszej
niZ okre6lona w ust. 1 na podstawie decyzji:
1) Senatu, zawartej w uchwale ustalaj4cej limity przyjgi na studia,
2) Rektora, podjgtej na uzasadniony wniosek Dziekana.

524
Od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia wymagane s4 nastgpujqce

dokumenty:
I ) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawieraj4ca imig (imiona)

i nazwisko, datE i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku inny
numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

2) po3wiadczona przez uczelnig (na podstawie przedloZonego oryginalu) kopia
Swiadectwa dojrzaloSci, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia r6wniez
poSwiadczona przez uczelnig kopia dyplomu ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia,

studi6w drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz inne dokumenty -
zgodnie z wymogami zasad rekrutacji (w przypadku, gdy Swiadectwa

doj rzaloSci/dyplomu ukoriczenia studi6w nie moZna uznal za r6wnowaZne na

podstawie um6w migdzynarodowych - oryginaly dokument6w wraz

z zalwiadczeniami o nostryfikacji i tlumaczeniem dokonanym przez thtmacza
przysigglego),

3) orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazan do studiowania na wybranej
specjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona Srodowiska),



4) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy uydawaniu
dowod6w osobistych (1 szt.),

5) poSwiadczona przez uczelnig kopia dowodu osobistego na podstawie przedlo2onego
oryginaiu lub innego dokumentu potwierdzaj4cego toZsamoS6 kandydata na studia
w przypadku kandydat6w na studia bgdqcych cudzoziemcami,

6) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjgcie do ELS
w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczoici 300 dpil,

7) deklaracja jgzykowa (do pobrania na stronie IRK) - dotyczy kierunk6w studi6w, na
kt6rych lektorat jgzyka obcego obowiqzuje od I roku studi6w,

8) oSwiadczenie o kontynuowaniu lub ukoficzeniu studi6w na innych kierunkach studi6w
stacjonamych w uczelni publicznej (do pobrania na stronie gl6wnej IRK) - dotyczy
kandydat6w na studia stacjonarne.

(i2s
l. Przebieg postgpowania kwalifikacyjnego kandydata dokumentowany jest

w indywidualnym protokole kwalifikacyjnym. Protok6l podpisuje Przewodniczqcy oraz
czlonkowie WKR. Skreilenia i zmiany dokonywane w protokole powinny by6
potwierdzone podpisem Przewodnicz4cego WKR.

2. Z przebiegu postgpowanja kwalifikacyjnego w systemie IRK sporz4dzany jest zbiorczy
protok6l kwalifikacyjny, zawierajqcy listg wszystkich kandydat6w w kolejno6ci
uzyskanych wynik6w (punkt6w). Protok6l jest podpisywany przez Przewodnicz4cego
oraz czlonk6w WKR.

3. W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, zbiorczy protok6l kwalifikacyjny,
zawieraj4cy listg przyjgtych na studia sporz4dzon4 w kolejnoSci alfabetycznej, podpisuje
Dziekan.

4. Podpisane zbiorcze protokoly kwalifikacyjne przekazywane sq do Dzialu Dydaktyki
i Spraw Studenckich w terminie 7 dni od zakofczenia postgpowania kwalifikacyjnego.

$26
Szczeg6lowe zasady rekrutacj i okeSlaj4:

- Zalqcznik nr I na studia stacjonarne: jednolite studia magisterskie,
ZalEcznrk nr 2 na studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia.

- Zal4czntk nr 3 na studia stacjonarne: studia drugiego stopma,

- Za\4cznik nr 4 na studia niestacjonarne: jednolite studia magisterskie,

- Zal1cznik nr 5 na studia niestacjoname: studia pierwszego stopnia,

- Zal4cznlk nr 6 na studia niestacjoname: studia drugiego stopnia,
Zal4cznlk n 7 na kierunki studi6w stacjonarnych prowadzone w jgzykach obcych.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zal4cznik n I
do Uchwaly N l'127

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Studia stacjonarne: jednolite studia magisterskie

A, Wydzial Prawa

A.l. Kierunek: Prawo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, wiedza o spoleczefistwie, jgzyk polski, matematyka
Kandydaci, ktflrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jEzyk polski,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdlali stara maturQ i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego z przedmiot6w

spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nizszy

(SL) lub poziom wyzszy (HL).



Zal4cznik w 2

,.n u,u un, *.rrfL#'#"'Y# J3?i
z dnia 29 kwietnia 20tS r.

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l. Kierunek:Biologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu lrwalifikacyjnym:
- biologia, chemia, Ji4yka i astronomia,fi4yka, matemaq)ka
Kandydaci, kt6r4 zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 matur9:
- podstaw4 kwalifikacj i jest uynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka,
matematyka.

Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
rrryboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom nizszy
(SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

A.2. Kierunek: Chemia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia,Ji4yka i astronomia, Jizyka, matemaryka
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rry zdali stare maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpujqcych: biologi4 chemi4 fizyka i astronomia, fizyka,
matematyka.

Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom niZszy
(SL) lub poziom wy2szy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granicq:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

A.3. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Pzedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia,fi4yka i astronomia, Jiqyka, geograJia, matematyka



Kandydaci, kt6my zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdlali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka"
geografia, matematyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka -
poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

4,.4. Kierunek:Przyroda
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia,Ji4yka i astronomia, Ji4yka, matematyka, geogralia
Kandydaci, ktfrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka,
geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6r4 zdali star4 maturQ:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka,
matematyka. geografia.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (B):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia -
poziom nizszy (SL) lub poziom wylszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastEpuj4cych: biologia, chemi4 fizyka, matematyka, geografia.

B. Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

B.l. Kierunek: Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- matemalyka, wiedza o spoleczefistwie, historia, geogra/ia
Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpujqcych: matematyka, wiedza o spoleczefistwie, historia,
geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktfrzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uryskane za granic4:



- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia,
geografia.

Kandydaci, ktfrza zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, historia, geografia - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

8.2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
- matemalyka, wiedza o spoleczertstwie, historia, geogralia
Kandydaci, kt6rry zdali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyk4 wiedza o spoleczeristwie, geografia,
historia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6r4 zdali starQ maturg i kandydaci posiadaiqcy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyk4 wiedza o spoleczeristwie, geografia,
historia.

Kandydaci, ktSrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, geografia, historia - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

8.3. Kierunek:Logistyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
- matematyka, wiedza o spoleczertstuie, historia, geograJia
Kandydaci, ktdr4 zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: matematyka" wiedza o spoleczenstwie, historia,
geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktirzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia,
geografia.

Kandydaci, kt6rry zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: matematyk a, wiedza o spoleczefstwie, histona,
geografia - pozi om nilszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, historia, geografia.

B.4. Kierunek:Migdzynarodowestosunkigospodarcze
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- matematyka, wiedza o spoleczeftstwie, historia, geograJia



Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

uyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, geografia,

historia - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci

uryskane za granicq:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, geografia,

historia.
Kandydaci, ktrirzy zdali Maturg Migdrynarodowq flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, geografra, historia - poziom niZszy (SL)

lub poziom wy2szy (HL).

8.5. Kierunek: Zarzqdzanie
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

- matemaq)ka, wiedza o spoleczefistwie, hktoria, geograJia

Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):

- podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpujqcych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia,

geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kttrry zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci

uzyskane za granic4:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

uryboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, wiedza o spoleczeristwie, historia,
geografia.

Kandydaci, kttrq zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, historia, geografia - poziom niZszy (SL)

lub poziom wy2szy (HL).

C. Wydzial Filologiczny

C.l. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia angielska
Przedmioty brane pod uwagg w postQpowaniu kwalifikacyjnym:

- jg4yk angielski
Kandydaci, ktirzy zdali nowA maturt i kandydaci posiadaj4cy dyplom European

Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjqzyka angielskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego -
poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojzaloSci uzyskane za granic4:

- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka angielskiego'



- w przlpadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka angielskiego.

C.2. Kierunek:Filologia
Specjalno5d: jgzyk angielski stosowany, z hiszparf,skim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka 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 dojrzaloSci uzyskane za granic1z

- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego,

- w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustn ego z jgzyka angielskiego.

C.3. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: jgzyk angielski stosowany z jgrykiem rosyjskim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowa maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka angielskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego -

poziom ni2szy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego,

- w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka angielskiego.

C.4. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia francuska

)) oferta edukacyjna dla kandydat|w ze znajomoiciq jgzyka francuskiego
Rekrutacja zawieszona

2) oferta edukacyjna dla kandydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka francuskiego od
podstaw

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- je<yk polski,jg4yk obcy (inny niz francuski)



Kandydaci, kt6rry zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka polskiego lubjgzyka
obcego (innego ni2 francuski) - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstawq kwalifikacji jest wy,nik egzaminu dojrzalodci z jgzyka polskiego lub jgzyka

obcego (innego niz francuski).
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw? kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego lub jgzyka

obcego (innego niZ francuski) - p oziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego lub jgzyka

obcego (innego niz francuski).

C.5. Kierunek:Filologia
Specjalno6d: jgzyk francuski (od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski luh innyjgqyk obcy (wymagana znajomoit jgzyka angielskiego)
Kandydaci, ktiruy zllali nowA maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate @B):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego - poziom podstawowy htb rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granicqz
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego.

C.6. Kierunck:Filologia
SpecjalnoS6: jgryk francuski stosowany, z hiszpariskim
(ofbrta etlukocyjnu dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg jgzyka francuskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu tnvalifikacyjnym:
- jgzyk angielski lub inny jgzyk obcy
Kandydaci, kt6rzy zilali nowA maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego.



C,7. Kierunek:Filologia
Specjalno5d: fi lologia rosyjska
(oferta edukacyjna dla kandydat6w ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego oraz oferta edukacyjna
dla ktndydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzStk polski, jg4yk rosyjski
Kandydaci, ktfrzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifrkacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub
rozszerzony (w przypadku oferty edukacyjnej dla kandydat6w ze znajomoiciq jgzykn
rosyjskiego) lub wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony (w przypadku oferty edukacyjnej dla kandydat6w
rozpoczynaj qcych naukg jgzyka rosyjskiego od podstaw).

Kandydaci, kt6rzy zdali stara maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski (w przypadku ofer4t dla
kandydat6w ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego) lub wynik egzaminu dojrzalodci
z jgzyka polskiego (w przypadku oferty edukacyjnej clla kandydat1w rozpoczynajqcych
naukg jgzyka rosyjskiego od podstaw).

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstawQ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski (w przypadku oferty
edukacyjnej dla kandydat6w ze znajomolciq jgzyka rosyjskiego) lub wynik egzaminu
dojrzaloSci z jgzyka polskiego (w przypadku oferty edukacyjnej dla kandydat6w
rozpoczynajqcych naukg jgzykt rosyjskiego od podstaw),

- w przlpadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego na
Swiadectwie dojrzaloSci kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego
lub jgzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata (w przypadku oferty edukacyjnej
dla kandydcttdw ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego) lub egzaminu ustnego z jgzyka
polskiego (w przypadku oferty edukacyjnej dla kandydat|w rozpoczynaj qcych naukg
jgzyka rosyjskiego od podstaw).

C.8. Kierunek:Filologia
Specjalno56: filologia rosyjska z jgzykiem angielskim

l) oferta edukocyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukl jgzyka rosyjskiego od podstaw
Rekrutacja zawieszona

2) oferta edukacyj na dla kandydat6w ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego
Przedmiofy brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk polski,jgzyk rosyjski, jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdati nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):



- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego i jgzyka
polskiego lub jgzyka rosyjskiego do wyboru przez kandydata - poziom podstawowy
lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6ny zdali starQ maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jEzyka angielskiego i jgzyka

polskiego lub jgzyka rosyjskiego do wyboru przezkandydata.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdrynarodow4 QB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka

angielskiego - p oziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jgzyka angielskiego i jgzyka

polskiego lub jgzyka rosyjskiego, w przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka
polskiego lub jgzyka rosyjskiego na Swiadectwie dojrzalodci kandydat przystgpuje do
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego do wyboru przez
kandydata, w przypadku braku oceny/wy nikl z jgzyka angielskiego na Swiadectwie
dojrzaloSci kandydat przystEpuje do egzaminu ustnego z jgzyka angielskiego.

C.9, Kierunek:Filologia
Specjalno5d: filologia rosyjska - komunikacja jgzykowa w sferze biznesu
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk polski,jgzyk rosyjski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub
fozszetzony.

Kandydaci, ktfrzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski,
- w przypadku braku oceny/wyniku z jgzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego na

Swiadectwie dojrzalodci kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego
lub rosyjskiego do wyboru przez kandydata.

C.10. Kierunek: Filologia
Specjalno5d: filologia rosyjska z jgrykiem bialoruskim
Rekrutacja zawieszona

C.11. Kierunek: Filologia polska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk polski
Kandydaci, ktfirzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
podstawowy lub r ozszerzony.



Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego,
- w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

C.12. Kierunek: Kulturoznawstwo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk polski,jgqyk obcy nowoUtny, wiedza o spolecTeistwie
Kandydaci, kt6r4 zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka

obcego nowoZltnego lub wiedzy o spoleczeristwie - poziom podstawowy lub
rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego i jgzyka

obcego nowozltnego lub wiedzy o spoleczeristwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka

obcego nowozytnego lub wiedzy o spoleczenstwie - poziom nizszy (SL) lub poziom
wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka potskiego i jgzyka

obcego nowoZytnego lub wiedzy o spoleczeristwie,

- w przypadku niezdawania j gzyka polskiego lub wiedzy o spoleczenstwie na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub
z wiedzy o spoleczefistwie.

D. Wydzial Firyki

D.1. Kierunek: Fizyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- Jizyka i astronomia,ti4tka, matemaQtka, chemia, biologia, informatyka, jg4yk obcy
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia,
informatyka, jgzyk obcy - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starg maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: frzyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia,
biologia, informatyka, j gzyk obcy.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo3r6d nastgpuj4cych: fizyka, matematyka, chemia, biologia, informatyka,
jgzyk obcy - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajecy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:



- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpujqcych: fizyka, matematyka, chemia, biologia, informatyka,
jgzyk obcy.

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.1. Kierunek:Filozofia
Rekrutacja zawieszona

E.2. Kierunek: Filozofia i etyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- filozoJia, jgzStk pokki, jgzStk obcy, historia, wiedza o spoleczefistwie, matematyka
Kandydaci, ktfirzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastqpuj4cych: Jilozo/ia, jgzyk polski, jg4yk obcy, historia, wiedza
o spolecTertstwie, matemaq)ka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktfrzy zdali starq maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: lilozolia, jgzyk polski, jg4yk obcy, historia, wiedla
o spole cxe fi stwie, mate maly ku

Kandydaci, kt6r4 zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

rryboru spoSr6d nastgpujEcych: JilozoJia, j%yk polski, jg4yk obcy, hbtoria, wiedza
o spoleczefistwie, matematyka - poziom niZszy (SL) lub poziom wylszy (HL).

Kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: /iloxofia, jg4yk potski, jg4yk obcy, historia,
matemalyka.

E.3. Kierunek:Historia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacy.inym:
- historia, wiedza o spoleczefistwie, jg4tk polski,jgzyk obcy, geografia
Kandydaci, kt6rzy zdali nowg maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jgzyk polski, jgzyk
obcy, geografia - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktrirzy zdali starQ maturg i kandydaci posiadaiqcy Swiadectwo dojrzalofci
uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jgzyk polski, jgzyk
obcy, geografia.

Kandydaci, ktfirzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk polski, jgzyk obcy, geografia - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

E.4. Kicrunek: Kognitywistyka i komunikacja
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
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- jg4yk polski, jgayk obcy, historia, wiedxa o spoleczertstu'ie, matematyka, informalyka,
ti4y ka, chemia, b iolog ia, filozoJia

Kandydaci, kt6r4 zilali nowq maturt i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgayk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza
o spolecx.efistwie, matemaq,ka, informalyka, Ji4yka, chemia, biologia, JilozoJia -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloici z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpujqcych: jg4yk pokki, jgzyk obcy, historia, wiedza
o spoleczefistwie, matemafitfta, inJormatyka, /i4yka, chemia, biologia,/ilozofia

Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jg4tk obcy, historia, wiedza
o spolecTefistwie, ,natemaE)ka, informatyka, li4tka, chemia, biologia, Jilozofia -
poziom nilszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).

E.5. Kierunek: Socjologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jqzyk polski, jgayk obcy, historia, wiedTa o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpujqcych: jgzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza
o spoleczeristwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktdrzy zdali stare maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastEpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk obcy, historia, wiedza
o spoleczefstwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

- w przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamin
ustny z historii.

E.6. Kierunek: Stosunkimigdzynarodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu krvalifikacyjnym:
- historia, wiedTa o spolecT,efistwie, geograJia, jgzyk polski,jg4yk obcy
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, geografia, jgzyk
polski, jgzyk obcy - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6ny zdali starA maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granic4:
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- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, geografia, jgzyk
polski, jgzyk obcy.

Kandydaci, kt6tzy zdlali Maturg Migdrynarodow4 (B):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo3rod nastgpujqcych: historia, geografia, jgzyk polski, jgzyk obcy - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

8.7. Kierunek: Studia wschodnie
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, wiedTa o spoleczertstuie, geogralia, jgayk polski,jg4yk obcy
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego zjednego przedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeistwie, geografia, jgzyk
polski, jgzyk obcy - poziom podstawowy lub rozs zerzony.

Kandydaci, ktdzy zilali stare maturg i kandydaci posiadai4cy swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczefstwie, geogra.fia, jgzyk
polski, jgzyk obcy.

Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdrynarodow4 [B):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpujqcych: historia, geografia, jEzyk polski, jgzyk obcy - poziom
nizszy (SL) lub poziom wylszy (HL).

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.l. Kierunek:Informatyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- matema$ka,Jizyka i astronomia, Jizyka, informatyka
Kandydaci, ktfirzy zilali nowQ maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d 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 spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.
Kandydaci, kt6r4 zilali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka, informatyka - poziom nizszy
(SL) lub poziom ny2szy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj 4cych: matematyka, fi zyka, informatyka.

F.2. Kierunek: Informatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- malemalyka, informatyka
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Kandydaci, ktirzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru sposr6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka - poziom podstawowy lub
rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg i kandydaci posiadajqcy swiadectwo dojrzalosci
uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloici z jednego przedmiotu do

wyboru spoir6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka.
Kandydaci, ktrirry zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka - poziom nizszy (SL) lub
poziom wyzszy (HL).

F.3. Kierunek:Matematyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- malematyka
Kandydaci, kt6tzy zilali nowg maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom
podstawowy lub r ozszer zony.

Kandydaci, ktdrry zdali stare maturg i kandydaci posiadaj4cy swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matematyki.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 QB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki _ poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

G. Wydzial Pedagogiki i psychologii

G.1. Kierunek: Pedagogika
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- j%ykpolski,jg4ykobcy
Kandydaci, ktfirzy zdali nowg maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego i jEzyka

obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka polskiego i jgzyka

obcego.
Kandydaci, kt6rzy zilali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jpzyka polskiego i jEzyka

obcego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego,
- w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

G.2. Kierunek: Praca socjalna
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jg4yk polski,jgzyk obcy
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Kandydaci, ktdrzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka
obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka polskiego i jgzyka

obcego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego i jgzyka

obcego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego,
- w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat

przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

H. Wydzial Prawa

H.1. Kierunek:Administracja
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu lavalifikacyjnym:
- historia, wiedza o spoleczeftstwie, jg4yk pohki, matematyka
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie, jgzyk polski,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktfrzy zdali starQ maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nilszy

(SL) lub poziom wyzszy (HL).

H.2. Kierunek: Bezpieczeristwo narodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, wiedza o spoleczefistwie, jg4yk polski, matematyka
Kandydaci, ktSrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastEpuj4cych: historia, wiedza o spoleczefstwie, jgzyk polski,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktfrzj zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nilszy

(SL) lub poziom wyzszy (HL).

H.3. Kierunek:Europeistyka
Rekrutacja zawieszona
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H.4. Kierunek: Kryrninologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, wiedza o spoleczefistwie, jgzyk polski, matematyka
Kandydaci, ktrirzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

podstaw4 kwalifikacji jest *ynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczefistwie, jgzyk polski,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktt6rzy zdali stare maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granicq:

podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeristwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom niZszy

(SL) lub poziom nyzszy (HL).

I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

I.1. Kierunek:Ekonomia
Swiadectwo dojrzaioSci lub dokumenty vznane za r6wnowa2ne w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania siE o przyjgcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifrkacyjnym:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

szkolny lub pafi stwow'y.
w przypadku braku wyniku egzaminu matu.ralnego na poziomie paistwowym lub
szkolnym z matematyki pod uwagg bgdzie brana ocena koficoworoczna uzyskana na
(wiadectwie dojrzaloSci z tego przedmiotu,

- niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jgzyka polskiego na dwiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena koncoworoczna),

- w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci - kandydata
obowi4zuje sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego.

W przypadku kandydat6w posiadajqcych obywatelstwo inne ni2 polskie lub litewskie decyzjg
o przy.lgciu na studia pode.jmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-lnformatyczne go.

Spos16b przeliczania punkt6w:
wynik maturalnego egzaminu pafstwowego wyrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszonq o liczbg 13,

- wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzaloSci
uzyskanych przed rokiem 20ll). Oceny koncoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci wyrazone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu panstwowego
lub szkolnego) dzielimy przez 2,

- maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi I 13.

Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane przed rokiem 1990:
Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koficoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzalo5ci wyrazone w punktach mno Zymy przez2.

15



I.2. Kierunek:Europeistyka
(pod warunkiem uzyskania uprawniefi do prowcdzenia kierunku decyziq Ministra Nauki
i szkolnict'wa l4/yzszego oraz spernienia wymog6w obowiqzuiqcych w Repibiice Litewskiell

Swiadectwo dojrzalosci lub dokumenty uznane za r6wnowa2ne w Rzeczypospolitej polskiej
oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania sig o przyjgcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z historii - poziom szkolny

lub paristwowy,

- w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie
paristwowym lub szkolnym bgdzie brana pod uwagg ocena koricoworoczna uzyskana
na Swiadectwie dojrzaloSci z tego przedmiotu,

- niepunktowane kry4erium dodatkowe - ocena z iEzyka porskiego na dwiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena koicoworoczna).

- w przypadku braku oceny z igzyka porskiego na swiadectwie dojrzalosci - kandydata
obowiEzuje sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego.

w przypadku kandydat6w posiadaiqcych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyzjg
o. przyjgciu na studia podejmuje Rektor uwB w porozumieniu z Dziekanem wydzialu
Ekonomiczno-lnformatycznego.

Sposrib przeliczania punkt6w:
wynik maturalnego egzaminu paristwowego wruz)ny w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o liczbg I 3,

- wynik maturalnego egzaminu szkolnego wrditony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy swiadectw dojrzalosci
uzyskanych przed rokiem 201 I ),
oceny koficoworoczne uzyskane na swiadectwie dojrzalodci wyrazone w punktach
(w przypadku braku wyniku egzaminu panstwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,
maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu wynosi 113.

Swiadectwo dojrzalo3ci uzyskane przed rokiem 1990:
wyniki egzaminu maturalnego or.z oceny koficoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci wyrazone w punktach mno Zymy przez 2.

I.3. Kierunek:Informatyka
Swiadectwo dojrzalosci lub dokumenty tznane za r6wnowa2ne w Rzeczypospolitej polskiej
oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania sig o przyjgcie na studia.

Przedmiofy brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego pzedmiotu do

wyboru spo6r6d nastgpui4cych: matematyka, fizyka i aitronomia, informatyka
i technologie informacyjne - poziom szkolny lub paristwowy,

- w przypadku braku wyniku egzaminu matualnego na poziomie paristwowym lub
szkolnyrn z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informaiyjnych
pod uwagg bgdzie brana ocena koncoworoczna uzyskana na dwiadectwie aoirialoscl
z tego przedmiotu,

t6



- w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 altematywg wyboru przedmiotu -
kwalifikowany jest przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal najlepszy wynik na
egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata,

- niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jEzyka polskiego na Swiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena koricoworoczna),

- w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzalo6ci - kandydata
obowiEzuje sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego.

W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyzjg
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposrib przeliczania punkt6w:
- wynik maturalnego egzaminu paristwowego wyra|ony w punktach stanowi liczbg

punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszon4 o liczbg 13,

- nrynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrarzony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzaloSci
uzyskanych przed rokiem 2011). Oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci '.:q.urazone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu paristwowego
lub szkolnego) dzielimy przez2,

- maksymalna liczba punkt6w uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 1 13.

Swiadectwo dojrzaloSci uryskane przed rokiem 1990:

- wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koicoworoczne uzyskane na iwiadectwie
dojrzalodci wyrazone w punktach mno 2ymy przez 2.
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Za,lEcznik nr 3

do Uchwaly nr l?27
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dniz 29 kwietnia 201 5 r .

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l. Kierunek: Biologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdg brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albojednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk:
l) przyrodniczych - dziedzina nauk biologicznych (biochemia, biofizyka, biologia,

biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona Srodowiska),
2) medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - dziedzina nauk

medycznych (biologia medyczna, medycyna) i dziedzina nauk farmaceutycznych,
3) rolniczych, leSnych i weterynaryjnych - dziedzina nauk rolniczych

(biotechnologia, ochrona i ksztaltowanie 6rodowiska), dziedzina nauk lesnych
(leSnictwo), dziedzina nauk weterynaryjnych,

- kierunek preferowany - biologia.

4,.2. Kierunek: Chemia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo .iednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
Scislych - dziedzina nauk chemicznych (biochemia, biotechnologia, chemia,
technologia chemiczna),

- kierunek preferowany * chemia.

A.3. Kierunek: Ochrona Srodowiska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgde brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do dziedziny nauk:
l) biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i ksztaltowame

Srodowiska oraz biotechnologia),
2) technicznych (inZynieria Srodowiska, biotechnologia),
:; o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia),

- kierunek preferowany - ochrona Srodowiska.

B. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

8.1. Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale2qcych do obszaru nauk
spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.



8,2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pie.wszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalezqcych do obszaru nauk
spolecznych,

- Srednia ar).tmetyczna ocen ze studi6w.

8.3. Kierunek: Migdzynarodowestosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk
spolecznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

B.J, Kierunek: Zarz4dzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopma

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale2qcych do obszaru nauk
spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

C. Wydzial Filologiczny

C.l. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia angielska

W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- postgpowaniem kwalifikacyjnym objgci s4 absolwenci studi6w pierwszego stopnia

(studi6w drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich) kierunk6w nalez4cych do
obszaru nauk humanistycznych,

- pisemny egzamin wstgpny sprawdzaj4cy znajomoltt, jgzyka angielskiego na poziomre
Cl wedlug Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy.

C.2. Kierunek:Filologia
Specjalno5d: fi lologia rosyjska

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnoSci:
filologia rosyjska, filologia rosyjska z jgzykiem angielskim, filologia rosyjska - komunikacia
jgzykowa w sferze biznesu lub innych specjalnoSci z zakresu filologii rosyjskiej:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w,
- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
w przypadku absolwent6w innych kierunk6w z obszaru nauk humanistycznych, kt6rzy
wykazq sig praktycznq znajomoSci4 jgzyka rosyjskiego na poziomie Cl wedlug
Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy:
- ocena z egzamtnu wstQpnego w jgzyku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program

studi6w I stopnia).

C.3, Kierunek:Filologia
Specjalno66: filologia rosyjska z jgzykiem angielskim

W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalnosi
filologia rosyjska z jgzykiem angielskim:



- ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w,
- jrednia ocen ze studi6w,
w przypadku absolwent6w innych kierunk6w z obszaru nauk humanisty cznych, kt6rzy
wykaz4 sig praktyczn4 znajomo6ci4 jgzyka rosyjskiego na poziomie Cl wedlug
Europejskiego systemu opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy ijgzyka angielskiego na
poziomie 82 wedlug ESOKJ.

- ocena z egzaminr, wstgpnego w jgzyku rosyjskim i angielskim z vnedzy filologicznej
(program studi6w I stopnia).

C.4. Kierunek:Filologia
Specjalno5d: fi lologia rosyjska-przekladoznawstwo

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnosci:
filologia rosyjska, filologia rosyjska z jgzykien angielskim, filologia rosyjska - komunikacja
igzykowa w sferze biznesu lub innych specjalnodci z zakresu filologii rosyjskiej:
- ocena na dyplomie ukonczenia studi6w,
- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
w przypadku absolwent6w innych kierunk6w z obszaru nauk humanisty cznych, ktorzy
wykaZ4 sig praktyczn4 znajomoSciq jgzyka rosyjskiego na poziomie C1 wedlug
Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy:
- ocena z egzantnu wstgpnego w jgzyku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program

studi6w I stopnia).

C,5. Kierunek: Filologia polska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do dziedziny nauk
humanistycznych lub dziedziny nauk spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- kierunek preferowany - filologia polska,
- obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do os6b, kt6re nie kolczyly

filologii polskiej.

C.6. Kierunek:Kulturoznawstwo
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach humanistycznych lub
naleZ4cych do obszaru nauk spolecznycll

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- kierunek preferowany - kulturoznawstwo.

D. Wydzial Fizyki

D.l. Kierunek: Fizyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nalezqcych do jednego z obszarlw
nauk: Scislych, przyrodniczych, techricznych, spolecznych, medycznych i nauk
o zdrowiu,

- Srednia aq4metyczna ocen ze studi6w.



E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.1. Kierunek: Filozofia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalezqcych 
-do 

lednegoz obszar6w nauk: humanistycznych, spolecznych, dcislych, przyrodniczych,
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

E.Z. Kierunek:Historia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukorlczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,

- drednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

E.3. Kierunek:Socjologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do jednego
z obszar6w nauk: humanistycznych, spolecznych, 6cislych, przyrodniczych,
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, szluk|

- Srednia ar).tmetyczna ocen ze studi6w.

8.4. Kierunek: Stosunkimigdzynarodowe
W postgpowaniu lavalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obsiaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

F. Wydzial Matemafyki i Informatyki

F.1. Kierunek:Informafyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek preferowany - informatyka.

wydzialowa Komisja Rekrutacyjna mole przyi46 na studia osoby posiadai4ce dyplom
ukonczenia studi6w na kierunku innym ni2 z obszaru nauk scislych lub iechnicinych,
uprawniai4cy do podjgcia studi6w oraz dokumenty potwierdzaiqce stan wiedzy i umiejgtnosci
w zakresie informatyki. Liczba os6b przyjgtych w tym trybie nie mo2e przekraczac 5.

F.2. Kierunek:Matematyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:



- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZqcych do obszaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- kierunek preferowany - matematyka.

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1. Kierunek:Pedagogika
dla kandydat6w posiadaj4cych tlul licencjata (magistra) uzyskany po ukofrczeniu studiow na
kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub
spolecznych, albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem
posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pier-wszego stopnia (studi6w drugiego stopma

albo jednolitych studi6w magisterskich),

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

G.2. Kierunek: Polityka spoleczna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalea4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych (m.in. praca socjalna, ekonomia,
zarzqdzanie. pedagogika.l.

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

G.3. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale4qcych do obszaru nauk
humanistycznych lub do obszaru nauk spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w niz praca

socjalna oraz specjalnoSci praca socjalna - studia pierwszego stopnia.

H. Wydzial Prawa

H.l. Kierunek:Administracja
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukol.rczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopma

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- preferowany kierunek studi6w - administracja.

H.2. Kierunek:Bezpieczefstwonarodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalelqcych do obszaru nauk
spolecznych lub do obszaru nauk humanistycznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- preferowany kierunek studi6w - bezpieczefstwo narodowe.



H.3. Kierunek:Europeistyka
Rekrutacja zawieszona

H.4. Kierunek:Kryminologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopma

albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuj e decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo jednolitych magisterskich),
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

I.l. Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalelqcych do obszaru nauk
spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.



Zalqcznikt 4
do Uchwaly nr 1727

Senatu UwB z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Studia niestacjonarne: jednolite studia magisterskie

A. Wydzial Prawa

A.1. Kierunek: Prawo
W postgpowaniu krvalifikacyjnym bgde brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.



ZalEcmik nr 5

do Uchwaly nr 1727
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Studia niestacjonarne: studia pienvszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.1. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona

B. Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

B.1, Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie ziolonych, wymaganych dokument6w.

8,2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

I].3. Kicrunek:Logistyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdA brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

8.4. Kierunek:Migdzynarodowestosunkigospodarcze
W postgpowaniu kwalifrkacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

8,5. Kierunek: Zarz4ilzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bede brane pod uwagg;
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

C. Wydzial Filologiczny

C.l. Kierunek:Filotogia
SpecjalnoS6: filologia angielska

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego _

poziom podstawowy lub rozszerznny.
Kandydaci, kt rzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 [B):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego _

poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
- podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka angielskiego,



- w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka angielskiego.

C.2. Kierunek:Filologia
Specjalno5d: Iilologia rosyjska

Rekrutacja zawieszona

C.3, Kierunek:Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska - komunikacja jgrykowa w sferze biznesu

Rekrutacja zawieszona

C.4. Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona

D. Wydzial Fizyki
D.l, Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona

E. Wydzial Historyczno_Socjologiczny

E.l. Kierunek:Historia
Rekrutacja zawieszona

8.2. Kierunek:Socjologia
Rekrutacja zawieszona

8.3. Kierunek: Stosunkimigdrynarodowe
Rekrutacja zawieszona

F. Wydzial Matematyki i Informatyki
F.l. Kierunek:Informatyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- matematyka,fi4ykaiastronomia,li4yka,informatyka
Kandydaci, kt rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadai4cy dyprom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturarnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka _
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do

wyboru sposr6d nastgpuj4cych: matematyk4 frzyka, fizyka i astronomia, informatyka.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuiqcych: matematyka, fizyka, informatyka _ poziom niZszy
(SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpujEcych: matematyka, fizyka, informatyka.

F.2. Kierunek: Informatyka i ekonometria



Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- matematyka, informatyka
Kandydaci, kt6r4 zdali nowq maturg i kandydaci posiadaiqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpui4cych: matematyk4 informatyka _ poziom podstawowy lub
tozszerzony,

Kandydaci, kt6r4 zdali stara maturg i kandydaci posiadai4cy swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalosci z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyka.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw? kwalifrkacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: matematyka, informatyla _ poziom nizszy (SL) lub
poziom wyZszy (HL).

F,3. Kierunek:Matematyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwatifikacyjnym:
- matematyka
Kandydaci, kt6rzy zd.ali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

podstawowy llb r ozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturQ i kandydaci posiadai4cy swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granicqz

podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z matematyki.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.l. Kierunek:Pedagogika
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokumentow.

G.2. Kierunek: Pedagogika
Studia dla Polak6w z Bialorusi
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- praca pisemna - 40 pkt.
- rozmowa kwalifikacyjna - 30 pkt,

Aby mo2na bylo uznai, iZ kandydat zAal egzamin wstgpny z wyniiciem pozltywnym,
przyjmuje sig jako konieczne minimum uzyskanie 30 punkt6w na 70 mozliwych.

G.3. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

H.1. Kierunek:Administracja
H. Wydzial Prawa



W postgpowaniu krralifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

H,2. Kierunek:Bezpieczerisfwonarodowe
W postgpowaniu lnralifikaryjnym b9d4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

H.3. Kierunek:Europeistyka
Rekrutacja zawieszona

H.4. Kierunek:Kryminologia
W postgpowaniu krvalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloionych, wymaganych dokument6w.



ZalEcznrk nr 6
do Uchwaly nr 1727
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Studia niestacjonarne! studia drugiego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona

B. Wydzial Eko nomii i Zarzadzania

B.l. Kierunek: Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia arbo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obsziu nauk
spolecznych.

8.2, Kierunek: Ekonomiczno-prawny
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlolonych wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obsz-aru nauk
spolecznych.

B.3. Kierunek: Migdzynarodowestosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokumenrow,
- dyplom ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

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

B.{. Kierunek: Zarz4dzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

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

C. Wydzial Filologiczny

C.1. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: filotogia angielska

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplonie ukoriczenia studi6w pier.wszego stopnia,
- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- kierunek pref'erowany - filologia angielska.



C.2. Kierunek: Filologia
Specjalno5d: fi lologia rosyjska

Rekrutacja zawieszona

C,3. Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona

C,4. Kierunek: Kulturoznawstwo
Rekrutacja zawieszona

D. Wydzial F@ki
D.l. Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.l. Kierunek:Filozofia
Rekrutacja zawieszona

8.2. Kierunek:Historia
Rekrutacja zawieszona

E,3. Kierunek: Socjologia
Rekrutacja zawieszona

E.4. Kierunek:Stosunkimigdrynarodowe
Rekrutacja zawieszona

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.l. Kierunek:Informatyka
W postgpowaniu lavalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w natei4cych do obsiaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,

- Srednia arttmetyczna ocen ze studi6w,
- kierunek preferowany - informatyka.
Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna moirc pnyj4( na studia osoby posiadajqce dyplom
ukoriczenia studi6w na kierunku innym ni2 z obszaru nauk scislych lub technicznych,
uprawniai4cy do podjgcia studi6w oraz dokumenty potwierdzaiqce stan wiedzy i umiejgtnosci
w zakresie informatyki. Liczba os6b przyjgtych w tym trybie nie moZe przektaczat,5.

F.2. Kierunek:Matematyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalezqcych do obszaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- kierunek preferowany - matematyka.



G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.f . Kierunek: Pedagogika
dla kandydat6w posiadaj4cych tltul licencjata (magistra) uzyskany po ukoficzeniu studi6w na
kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub
spolecznych, albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem
posiadania potwierdzonych kwalifi kacji nauczycielskich.
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich).

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

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunku pedagogika lub na innym kierunku
naleZ4cym do obszaru i dziedziny nauk humanistycznych lub obszaru i dziedziny nauk
spolecznych.

G.3. Kierunek: Polityka spoleczna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych (m.in. praca socjalna, ekonomia,
zarz1dzanie, ped ago g ika).

G.4. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studiow drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub spolecznych,

- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w - absolwenci kierunku
praca socjalna lub specjalnoSci praca socjalna - studia pierwszego stopnia,

- rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w studi6w.

H. Wydzial Prawa

H.l. Kierunek:Administracja
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych.

H.2. Kierunek: Bezpieczerisfwo narodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w,

albo
nauk



- dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nale24cych do obszaru nauk
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych.

H.3. Kierunek:Europeistyka
Rekrutacja zawieszona

H.4. Kierunek:Kryminologia
W postgpowaniu krvalifikaryjnym b9d4 brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nalelqcych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WI(R podejmuj e decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich).



Zat4cznik nr 7
do Uchwaly nr 7
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Kierunki studi6w stacjonarnych prowadzone w jgzykach obcych:

A. Studia pierwszego stopnia:

l Kierunek: International Economic Relations
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zLo2onych, wymaganych dokument6w.

2. Kierunek: Philolory
Specjalno66: English Philologr

W postEpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

3. Kierunek: @llro.norrlq
SpecjalnoSd: pyccKafl r[lr,ro,rorlrr

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

4. Kierunek:(Du.no,rornn
Specjalno56: pyccxaq {u.no,rorun - s3brmoBaq KoMMyH[KarI[a r cSepe 6ulueca

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych 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:Pedagogy/leganorura
SpecjalnoSd: Creativity, Art, Media/npearrenocrr, ficnyccrBo,
uur[opmaqnouubre cricreMr.r

Studia prowadzone w jgzaku angielskim i rosyjskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

7. Kierunek: Physics
Specjalno6d: Medical Physics

Studia prowadzone w jgzyku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

B. Studia drugiego stopnia:

l. Kierunek:EnvironmentalProtection
Studia prowadzone w jgzyku angielskim



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia arbo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych co aiied-ziny nauk:t) biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i isztaltowanie
Srodowiska oraz biotechnologia),

2) technicznych (inZynieria drodowiska oraz biotechnologia),
3) o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia).

2. Kierunek:InternationalEconomicRelations
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowa:riu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagE:
- nab6r na podstawie zlohonych, wymaganych dokument6w,
- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albojednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych dJ obs#u nauk

spolecznych.

3. Kierunek: @u,ronorlrs
SpecjalnoSd: pyccKaq {a,ro.ronrr

W postgpowaniu kwalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- dyplom ukofczenia studi6w wy2szych na kierunku: filologia, specjalnosci: filologia

rosyjska, filologia rosyjska z jgzykiem angielskim, filologia .ory.lrt u - komunika-ja
jgzykowa w sferze biznesu lub innych specjarnosci z zakreiu filologii rosyjskiej.

4. Kierunek: European Studies
S_tudia prowadzone w jgryku angielskim i jgryku rosyjskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagE
- nab6r na podstawie zlohonych, wymaganych dokument6w.
- dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich).


