
Uchwala nr 1835

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 24lutego 2016 r.

anieniajqca uchwalg nr 171I Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

25 marca ZblS r, w sprawie zasad pr4yjmowania na stwlia w latach 2016-2019

laureatdw oraZ finalist^w olimpiad stopnia cenlralnego, laureatdw konkursdw

migdzynarodoiych oraz ogdlnopolskich, w Stm organizowanych przez uczelnig

Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' Prawo o sz.kolnictwie

l4yzszw(t'j.oz.|J220|2r.,poz.572zp6in.zm.)SenatUniwersytetuwBialymstoku
uchwala, co nastgPuje:

$r
Wprowadza sig nastgpujqce zmiany w Uchwa B

z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad h

laureat6w oraz finalist1w olimpiad s/

migdzynarodowych oraz ogdlnopolskich, w I9

*p-*uaron4 uchwal4 nr 1799 Senatu Uniwersl,tetu w Bialymstoku z dnia 25 listopada 2015

r-:

l)w czgsci I. Nazwa olimpiady/kierunek studi6w/specjalnos6 po pkt 12 dodaje sig pkt l2a

w brzmieniu:

2)wczgscil.Nazwaolimpiady/kierunekstudi6w/specjalno6ipkt5,T'8,11'12'16'18'21'
24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 otzvmuj4 brzmienie:

I. Nazwa olimPiadY Kierunek studi6w/sPecialnoSd

12a.
Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznei dla DoroslYch

ekonomia, ekonomiczno-prawny, loglstyKa,

migdzynarodowe stosunki gospodarcze, zarz4dzanie

I. Nazwa olimPiadY Kierunek studi6w/specjalnoSc

5.

7.

Olimpiada Filozoficzna

filologia, specjalno66: etnofilologia bialoruska; tllologla
polska, filozofia i etyka, kognitywistyka

i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka'
pedagogika, religioznawstwo, socjologia

Olimpiada Geografrczna

etonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka,

migdzynarodowe stosunki gospodarcze. przyroda'

ochrona Srodowiska, stosunki migdzynarodowe,

studia wschodni e, zzrzEdzary9-

8. Olimpiada Historyczna

administracja, bezpieczeristwo narodowe, ekonomta,

ekonomiczno prawny, filologia, specjalnosi:

etnofilologia bialoruska; filozofia i etyka, filologia
polska, historia, kulturoznawstwo, kryminologia,

logistyka, migdzynarodowe jlg!!!kl €glpqqggzgr



pedagogika, prawo, religioznawstwo, socjologia,
stosunki migdzynarodowe, studia wschodnie,
zarz1dzanie

11. Olimpiada Matematyczna

ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka,
fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
kognitywistyka i komunikacja, logistyka,
matematyka, migdzynarodowe stosunki gospodarcze,
zarz4dzanie

12.
Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej

ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka
i ekonometria, logistyka, migdzynarodowe stosunki
gospodarcze, stosunki migdzynarodowe, zarz4dzanie

16.
Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Swiecie Wso6lczesnvm

administracja, bezpieczeristwo narodowe, ekonomia,
ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, historia,
filologia polska, kyminologia, kognitywistyka
i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka,
migdzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika,
praca socjalna, prawo, religioznawstwo, socjologia,
stosunki migdzynarodowe, studia wschodnie,
zarzqdzanie

18.
Olimpiada Wiedzy o Swiecie
Antycznym

administracja, bezpieczeristwo narodowe, filologia
polska, filozofia i etyka, historia, kryminologia,

a1qwo, religioznawstwo

21.
Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej

filozofia i etyka, historia, kulturoznawstwo,
logistyka, migdzynarodowe stosunki gospodarcze,
pedagogika, praca socjalna, religioznawstwo,
socjologia, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie, zarz4dzanie

24.
Olimpiada
Jgzyka Angielskiego

filologia - specjalno6ci: etnofilologia bialoruska; filologia
angielska; filologia angielska z jgzykiem niemieckim; jgzyk
angielski stosowany z hiszpa6skim; jgzyk angielski stosowany
z jgzykiem rosyjskim; filologia francuska; jgzyk francuski (od
podstaw) z angielskim profil tlumaczeniowy; jgzyk francuski
stosowany z hiszpaiskim, jgzyk francuski, profil kulturowo-
tlumaczeniowy; tilologia polska, filozofia i etyka,
kulturoznawstwo

25.
Olimpiada
Jgzyka Bialoruskiego

filologia - specjalnodci: etnofilologia bialoruska; filologia
fiancuska; jgzyk francuski (od podstaw) z angielskim - profil
tlumaczeniowy; jgzyk fiancuski stosowany z hiszpariskim;
jgzyk francuski, profi | kulturowo-tlumaczeniowy;

26.
Otimpiada
Jgzyka Francuskiego

filologia - specjalnodci: etnofilologia bialoruska; filologia
francuska; jgryk francuski stosowany z hiszpairskim; jgzyk
francuski (od podstaw) z angielskim profil tlumaczeniowy;
filozofia i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo

27.
Olimpiada
Jgzyka Hiszpairskiego

lilologia - specjalnoSci: etnofilologia bialoruska; filologia
francuska; jgzyk francuski stosowany z hiszpaiskim; jEzyk
francuski (od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy;
jEzyk francuski, profil kulturowo-tlumaczeniowy; filozofia
i etyka, kulturoznawstwo

28.
Otimpiada
Literatury i Jgzyka Polskiego

filologia - specjalnoSci: etnofilologia bialoruska; filologia
francuska; jgzyk francuski, profil kulturowo-tlumaczeniowy,
filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo,
pedagogika, religioznawstwo



29.
Olimpiada
Jgzyka Niemieckiego

filologia - specjalnoSci: etnofilologia bialoruska; filologia
francuska; jgzyk francuski (od podstaw) z angielskim - profil
tlumaczeniowy; jgzyk francuski stosowany z hiszpariskim;
jgzyk francuski, profil kulturowo-tlumaczeniowy; filologia
polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

30.
Olimpiada Jgzyka
Rosyjskiego

Filologia - specjalno5ci: etnofilologia bialoruska; filologia
rosyjska; filologia rosyjska komunikacja jQzykowa w sferze
biznesu; filologia francuska; jgzyk francuski (od podstaw)
z angielskim - profi | tlumaczeniowy;jgzyk francuski stosowany
z hiszpariskim; jEzyk francuski, profil kulturowo-
tlumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka,
kulturoznawstwo, studia wschodnie

31.
Olimpiada Prawoslawnej
Wiedzy Religijnej

filologia- specjalnoSci: etnofilologia bialoruska; filologia
rosyjska; filologia rosyjska komunikacja jgzykowa w sferze

biznesu; pedagogika, praca soc j alna, reliqioznawstwo

JZ.
Olimpiada Losy Polak6w na
Wschodzie po 17 wrzeSnia
1939 roku

filologia- specjalnodi: etnofilologia bialoruska; filologia
polska, historia, kulturoznawstwo, pedagogika,
stosunki miedzvnarodowe. studia wschodnie

34.

Olimpiada ,,Tradycje
powstafi narodowo-
wyzw ol e riczyc h na P odlas iu
1795- 1915 "

historia, religioznawstwo, stosunki migdzynarodowe,
studia wschodnie

3) w czgSci I. Nazwa olimpiady/kierunek studi6w/specjalnoSi dodaje sig pkt 36, 37, 38
w brzmieniu:

4) w czg6ci II. Nazwa konkursu,&ierunek studi6w/specj alnoS6 pkt 4 i 8 otrzymuj4 brzmienie:

I. Nazwa olimpiady Kierunek studi6w/specialnoSt

36.
Olimpiada Jgzyka
Laciiskiego

administracja, bezpieczenstwo narodowe, filologia,
specjalnodci: filologia francuska,jgzyk francuski (od podstaw) z
angielskim - profil tlumaczeniowy, jEzyk francuski stosowany,
z hiszpariskim, ipzyk liancuski, profil kulturowo-
tlumaczeniowy, filologia rosyjska, filologia rosyjska

komunikacja jgzykowa w sferze biznesu; filologia polska,
filozofia i etyka, historia, kryminologia,
kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, prawo

11
Migdzynarodowa
Bialorusko-Litewsko-Pol ska
Olimpiada Matematyczna

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

38. Olimoiada Wiedzv o Mediach
filologia - specjalnoSC: etnofilologia bialoruska, filologia
polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

L Nanva konkursu Kierunek studiriw/specialnoSd

4.

Konkurs ,, Historia
Bialegostoku i wojew6dztwa
podlaskiego "

filologia - specjalnoSi: etnofitologia bialoruska, filologia
polska, historia, stosunki migdzynarodowe,
relisioznawstwo. studia wschodnie

8.
Og6lnopolski Konkurs
lliedzy o Mediach

(zmienia nazwg na Olimpiada Wiedzy o Mediach
i zostaje wpisany te czgfci I. Nazwa
ol imp iady/kie r une k s tudidw/s p ec i alno! t ttod poz. 3 8 )



5) w czgdci II. Nazwa konkursu/kierunek studi6w/specjalnoSi dodaje siQ pkt
15. 16. l7 w brzmieniu:

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Prof,. tlr hab. Leonard Etel

$2

I. Nazwa konkursu Kierunek studiriw/specjalnoSd

15.
Regionalny Konkurs
Informatyczny

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

16.
Mig&ynarodowy Konkurs
Umie j gtnoSci Statystycznych

ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka,
migdzynarodowe stosunki gospodarcze, zarz4dzanie

t7.
Konkurs Rachunkowo5ci
Szk6l Ekonomicznych
Wojew6dztwa Podlaskieso

ekonomia


