
Zarzqdzenie nr 26
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dlnia 22 cierwca 2015 r.

w sprawie zmian w Zarzqdzeniu nr 15 Reklora Uniwersytetu w Bialymsloku z dnia
3I marca 201 5 r. w sprawie szczegdlowego harmonogramu przepron atlzenia rekrutacji na

rok akademicki 2015/2016 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatdw

Na podstawie $ 2 Uchwaly nr 1569 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunk6w i trybu rekrutacji prowadzoncj w drodze
elektronicznej na jednolite studia magisterskic, studia pierwszcgo stopnia i studia drugicgo
stopnia v) roku akademickim 2015/2016 i $ 2 Zarz4dzenia nr 15 Rektora Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 31 marca 201 5 r. u, sprau,ie r'zczegblowego harmonogramu
przeprov,adzenia rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 w syslemie Internetowej Rejestracji
Kandydat 6w zarz4dzam, co nastgpuje:

sl
Wprowadza sig zmiany w Zanqdzeniu nr l5 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
31 marca 2O15 r. w sprawie szczeg6lov,ego harmonogramu przcprowadzenia rekrutacjt na
rok akademicki 2015/2016 w systcmie Internetowej Rejestracji Kandydat6w:

wSl
- pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

,,3,1, Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia -
k ie rane k Jil ol ogia, specjal n oit fi Iologia a ng iels ka

12.05.-13.09.2015r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrulacyjnej
przez kandydat6w. kt6rzy nie przystgpuj4 do egzaminu
wst9pnego.

12.05.-08.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekrutacyjnej
pr zez kandy datow, kt6rzy przystgpuj 4 do e gzaminu wstgpne go.

10.09.2015 r. Ostateczny temin werylikacji optat wnoszonych przez
kandydat6w, kt6rzy przystgpuj4 do egzaminu wstgpnego.

I I .09.201 5 r. Egzamin wstgpny.

14.09.2015 r. Ogloszenie kandydatom wynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indpvidualnych kontach intemetowych)
o godz. 15.00.

Przyjmowanie od kandydat6w zakwalifi kowanych do przyjgcia
na I rok studi6w oryginal6w dokument6w uprawniaj4cych do
podjEcia studi6w. Dokumenty powinny by6 dostarczone do
siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17.09.2015 r., do godz. 14.30.

Sporzqdzenie protokolu z postgpowania rekrutacyjnego.

15-17.09.2015 r.

do24.O9.2015 r.



od 24.09.2015 r. Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia.

29.09.2015 r. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej".

- pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

,,5.3. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania - studia stacjonarne i niestacjonarne
doktoranckie w zakresie ekonomii

25.06-18.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie oplaty rekutacyjnej
przez kandydat6w.
Przyjmowanie od kandydat6w oryginal6w dokument6w
upra vniaj4cych do podjgcia studi6w. Dokumenty powinny byi
dostarczone do Dziekanatu Wydziatu/WKR
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz.

14.30.

Rozmowa kwalifi kacyjna.

Sporz4dzenie protokol6w z postgpowania rekrutacyjnego.

Ogloszenie kandydatom uynik6w postgpowania rekrutacyjnego
w systernie IRK (na indywidualnych kontach intemetowych).

Wydawanie/wysylanie decyzji w sprawie przyjgcia na studia".

$2
Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

21.09.2015 r.

do 25.09.2015 r.

25.09.2015 r.

od 25.O9-2015 r.


