
zmieniajqca IJchwatg nr 1687 Senatu IJniwersylelu w Bialymstoku 7. dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie licx,by miejsc na poszczeghlnych kierunkach studitiw stacionarnyclt w roku

akademickim 2015/2016, w tym liczby mieisc dla osdb, dla ktdrych bqdzie to koleiny
kierunek studiriw

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Wzszym (i. j. Oz. ll. z 2012 r., poz. 572 z poLn. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku

uchwala. co naslgpuje: 
$ I

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza zmiany w uchwale nr 1687 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 lutego 2015 r' sprawie liczby miejsc na

poszczeg'lnych kierunkach studi6w stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016, w tym

liczby miejsc dla os6b, dla ktdrych bgdzie to kalejny kierunek studi6w:

1) Wiersze dotyczqce wydzialu Biologiczno-chemicznego, wydzialu Fizyki, wydzialu

Uchwala nr 1714
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w Wilnie brzmienie:lKOnomlCZnO-lnIOrTnatygzllsBU w w llllls uLl,

WydziaVKierunek

Liczba miejsc

Studia stacjonarne

pierwszego stopnia drugiego stopnia
j€dnolite

magist€rskie

fazem

w tym:
liczba miejso dla
osob, dla lit6rych
to b9dzie kolejny
kierunek studi6w

razem

w lym:
liczba miejsc dla
os6b, dla kt6rych
to bldzie kolejny
kierunek studi6w

fazem

w tym:
liczba miejsc dla
osdb, dla kt6rych
to bgdzie kolejny
kierunek studi6w

Biologiczno-Chemiczny 195 26 90 5

Biologia 70 3 30 0

Chemia 65 3 30 0

Ochrona drodowiska 30 l0 30 5

Przyroda 30 l0
Fizyki 30 t0 30 5

Fizyka 30 l0 30 5

Ekonomiczno-
Informatycznv w Wilnie

130 40 50 0

Ekonomia 60 l0 50 0

Europeistyka 40 25

Informatyka 30 5

2) tr 4czny limit liczby miejsc na poszczeg6lnych kierunkach studi6w stacjonarnych w roku

akademickim 201512016 nie ulega zmianie. N-4czny limit liczby miejsc dla os6b, dla

kt6rych to bgdzie kolejny kierunek studi6w wynosi odpowiednio na studiach pierwszego

stopnia - 241, na studiach drugiego stopnia - 95'

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem po

sloku

Prof, dr hab. Leonard Elel


