
Uchwala nr 1868
Senatu Uniwersvtetu w Biatvmstoku

z dnia 27 kwietnia 20lk r.

w sprawie warunkdw i trybu rekrulacji prowadzonej w drotlze eleklronicznei
na jednolite studia magisterskie, studia pierwsxego stopnia i studia clrugiego

slopnia w roku akudemickim 2017/2018

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (t j. Dz. U . 22012 r., poz. 572 z p62n. zm.), zwanej dalej Ustaw4, Senat Uniwersl'tetu
w Bialymstoku ustala nastgpuj4ce warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie,
studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017 /2018:

3.

5.

1.

$1
Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi rekrutacjg kandydat6w na jednolite studia
magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie Intemetowej
Rejestracji Kandydat6w, zwanym dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.
Rejestracja internetowa jest dostgpna przez ca\4 dobg w okresie rej estracj i, vrrynikaj4cym

z harmonogramu rekrutacj i, w trybie umoZliwiaj4cym rejestracjg i modyfikacjg dokonanych
vrpis6w. Poza tym okresem rejestracja internetowa dziala w trybie informacyjnym (tylko
do odczytu).
Dziekan wydzialu zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umoZliwiaj4cych
kandydatom dokonanie rejestracj i w IRK.
Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postgpowania
kwalifikacyj nego.
W celu rejestracj i w IRK kandydat:
1) zaklada osobiste 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 ukoriczonej szkole,
uczelni i dokumencie uprawniaj4cym do podjgcia studi6w,

3) legitymujqcy sig Swiadectwem dojrzalo5ci/maturalnym podaje przedmioty zdawane na
maturze objgte zasadami rekrutacji oraz ich poziomy,

4) zobow\qzany do zdawania egzamin6w wstgpnych wskazuj e egzaminy, kt6re bgdzie
skladal,

5) dokonuje wyboru kierunk6w studi6w/specjalnoSci i form studi6w okre6lajqc swoje
preferencje,

6) wnosi oplatg w wysoko6ci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy
o numerze wygenerowanym przez system IRK,

7) wczytuje plik z fotografi4 legitymacyjn4 spelniaj4c4 wymagania jak do dowod6w
osobistych.

6. Rejestracjg internetow4 uznaje sig za wi42qc4 w przypadku, gdy kandydat wprowadzi
wszystkie niezbgdne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formg studi6w, wniesie oplatg
za postgpowanie zwi4zane z przyjgciem na studia i uzyska na osobistym koncie
rejestracyjnym potwierdzenie wplywu tej oplaty.

4.



7. Kandydat jest zobowiqzany do zachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta
rejestracyjnego. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostgpnienia tego hasla osobom
trzecim, w szczeg6lnoSci za zmiany zapis6w autoryzowane tym haslem.

8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoSci za brak mo2liwoSci rejestracji lub dokonania zmian
spowodowany awariami sieci niezaleZnymi od Uczelni lub okresowym przeciq2.emem
serwer6w UwB.

9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata sluZy do:
l) wpisania i potwierdzenia przezkandyd,ata danych osobouych,
2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunk6w i form studi6w,
3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotycz4cych kolejnych etap6w

postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynik6w kolejnych etap6w postgpowania oraz
terminu i miejsca skladania dokument6w.

I 0. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazywania kandydatowi informacj i.
Oznacza to, 2e wiadomoSci umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje sig za
dostarczone i wi4;z4ce. Decyzje w sprawach przyjqcia na studia przekazywane s4

kandydatom w formie pisemnej.
ll.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialno6ci za skutki niezapoznania sig kandydata

z wiadomoSciami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzonajest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie

rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracjq daty kolejnej aktualizacji.

$2
Termin rozpoczgcia rekrutacji na studia na wszystkich poziomach i formach ksztalcenia ustala
sig na dzieri 16 mqia 2017 r., zakoriczenia na dzieri 29 wrzeinia 2017 r. z zastrzezeniem, ze

szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydat6w ustalony zostanie zarz4dzeniem Rektora w terminie do 2l kwietnia 2017 r.

$3
WysokoSi i zasady wnoszenia oplaty za postgpowanie zwi4zane zprzyjgciem na studia ustalone
zostan4 zarzqdzeniem Rektora, po okre5leniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego
maksymalnej wysokoSci tych oplat.

$4
1. Postgpowanie kwalifikacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana Wydzialowa

Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej WKR. WKR podejmuje decyzje w sprawach przyjEcia
na studia i zawiadamia kandydat6w o podjEtej 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 ws19p na studia jest wolny, komisji rekrutacyjnej nie powotuje sig,

a decyzje w sprawach przyigcia na studia podejmuje Dziekan.
3. Przewodnicz4cym WKR jest Dziekan lub inny nauczyciel akademicki wyznaczo y pzez

Dziekana.
4. Przewodnicz4cy WKR w\tznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie zagadniei

(test6w) na egzamin wstgpny.
5. Do zadah WKR nalezy w szczeg6lnoSci:

l) zalwierdzanie zagadniefr (test6w) na egzamin wstgpny,
2) przeprowadzeniepostqpowaniakwalifikacyjnego,
3) obliczanie w systemie IRK punkt6w kwalifikacyjnych kandydat6w oddzielnie dla

kaZdego kierunku studi6w,
4) oznaczanie w systemie IRK os6b zakwalifikowanych do przyjgcia na studia w ramach

liczby miejsc, w tym odrgbnych list kandydat6w, dla kt6rych bgdzie to kolejny
kierunek studi6w stacionarnych,



5) zatwierdzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia w ramach
liczby miejsc, w tym odrgbnych list dla kandydat6w, dla kt6rych bgdzie to kolejny
kierunek studi6w stacjonarnych,

6) oznaczarie w systemie IRK os6b przyjgtych na studia w ramach liczby miejsc, w tym
odrgbnych list dla kandydat6w, dla kt6rych bgdzie ro kolejny kierunek studi6w
stacjonarnych,

7) wydruk zbior czy ch protokol6w kwal i fi kacyj nych,
8) podejmowanie decyzji w sprawach przyjgcia na studia, wydruk decyzji oraz

zawiadomienie kandydata o podjgtej decyzji,
9) kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w,
10) import danych z systemu IRK do systemu USOS,
I 1) opiniowanie odwolai do Uczelnianej Komisji Rekutacyjnej,
12) wydawanie zaiwiadczef informuj4cych o statusie kandydata w postgpowaniu

rekrutacyjnym,
l3) udostgpnianie do wgl4du kandydatom, w obecnoSci przedstawiciela WKR, prac

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

na wniosek organu Samorz4du Studenckiego.

$5
I . Uczelnian4 Komisjg Rekrutacyjn4, zwanq dalej UKR, powoluje Rektor. Przewodnicz4cym

UKRjest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. W sktad UKR Rektor moZe powolai
przedstawiciela Samorz4du Studenckiego.

2. Do zadah UKR naleZy w szczeg6lnoSci:
1) koordynacja i nadz6r nad prac4 WKR,
2) przyjmowanie informacj i i protokolow WKR z wynik6w i przebiegu postgpowania

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

i zawiadamianie kandydat6w o podjgtej decyzji.

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

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

2. Od decyzji Dziekana w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do Rektora,
w terminie I 4 dni od dnia dorgczenia d ecyzji. Decyzla Rektora j est ostateczna.

3. Podstawq odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia moZe byijedynie wskazarue
naruszenia warunk6w i trybu rekrutacji na studia.

{i7
l. WKR, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach niepelnosprawnych, doloZy

wszelkich starari, aby zapewnii tym kandydatom dogodne warunki uczestnictwa
w postgpowaniu kwalifi kacyjnym.

2. Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postgpowaniu
kwalifikacyjnym na studia okredla Dziekan Wydzialu, nie p62niej niZ 14 dni przed dat4
r ozpoczgcia egzaminu wstgpnego.

68
Laureaci i finaliSci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkurs6w migdzynarodowych
i og6lnopolskich, w tym organizowanych przez UczelniE, przyjmowani s4 na studia na
zasadach okreSlonych odrgbn4 uchwal4 Senatu.



$e
Liczba przyjg(, na poszczeg6lne kierunki/specjalnoSci studi6w zostanie ustalona odrgbn4
uchwal4 Senatu.

$10
Zasady kwalifikacji kandydat6w na studia w UniwersJtecie w Bialymstoku okre6lone w $$ 1l
-21 stosowane s4 podczas rekrutacj i kandydat6w na wszystkie kierunki studi6w/specjalnoSci,
chyba 2e szczeg6lowe zasady rekrutacji okredlone w Zal4cznlkach do Uchwaly stanowi4
inaczej.

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

odbywa sig na podstawie:
1) wynik6w czgSci pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzalodci uzyskanych

z przedmiot6w obj gtych postgpowaniem kwalifi kacyjnym,
2) egzaminu wstgpnego: pisemnego lub/i ustnego ustalonego dla kandydat6w, o kt6rych

mowa w $ l8 ust. l.
2. W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydat6w na jednolite studia

magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa sig na podstawie zloZenia wymaganych
dokument6w, a w szcze96lnoSci Swiadectwa maturalnego/Swiadectwa dojrzalo5ci.

$ 12

Maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w wyniku postgpowanra
kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia wynosi 100.

Liczbg punkt6w uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala sig z zachowamem
nastqpuj4cych zasad:
I ) w przypadku , gdy zasady rekrutacji przewiduj4 tylko jeden przedmiot kwatifikacyjny, jako

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

dojrzaloSci z wigcej ni2 jednego przedmiotu, wyniki z poszczeg6lnych przedmiot6w
egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzaloSci (z przedmiot6w objgtych rekrutacjq) s4

sumowane, a nastgpnie dzielone przez liczbg przedmiot6w,
3) w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidujE moZliwoS6 wyboru przedmiotu,

kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.

$ 13

Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie nowej
matury odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:
I ) wartoSi liczbow4 wyniku egzaminu maturalnego rayraZonego procentowo przyjmuje sig za

podstawg obliczenia liczby punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwalifikacyjnym (1% :
lpkt),
wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnoZony jest przez wsp6lczynnik
0,65,
wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnoZony jest przez wsp6lczynnik
1.0.

4) wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwuj gzycznych mnoZony jest przez
wspolczynnik 1,3, z zastrzeieniem, 2e je5li wynik uzyskany po zastosowaniu
wsp6lczynnika przekroczy liczbg 100, przyj muje sig, 2e kandydat uzyskal 100 pkt.

$14
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie starej
matury odbywa sig z zachowaniem zasady, ze oceny z egzaminu dojrzaloSci z przedmiot6w

2)

i)



branych pod uwagg przy kwalifikacji przeliczane bgd4 na punkty w postgpowaniu
kwalifikacyjnym w nastgpuj4cy spos6b:

w skali 6-stopniowej: w skali 4-stopniowej:
90 pkt
75 pkt
55 pkt
40 pkt
20 pkt

6,0
50
4,0
3,0
2,0

5,0
4,0
3,0

80 pkt
60 pkt
40 pkt

$ ls
Kwalifikacja kandydat6w posiadaj4cych dyplom IB (lnternational Baccalaureate) uzyskany
w ramach programu Matury Migdzynarodowej odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:
1) maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w postgpowaniu kwalifikacyjnym

z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie wyZszym (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) bgdq 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, I -0pkt,
4) w przypadku jEzyk6w 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.

$ 16

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

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 postgpowaniu
kwalifikacyjnym w nastgpujqcy spos6b:
a) poziom rozszerzony i zaawansowany: (8,0 I 0) - I 00 pkt, (7,0 - 7,9) - 85 pkt, (6,0 -

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

b) poziompodstawowy: (9,0-10)-70pkt,(8,0-8,9)-60pkt,(7,0 7,9) 50pkt,(6,0
-6,9)-40pkt, (s,0-5,9)-30pkt, (4,0 4,9) 20pkt, (1,0-3,90)-0pkt,

4) w przypadkujgzyka polskiego ijgzyk6w obcych za poziom podstawowy uznaje sig Ll, L4,
L5, za poziom rozszerzony uznaje sig 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 rozszerzony uznaje sig 4 i 5, a za poziom zaawansowany
5+3.

817
l. Kwalifikacja kandydat6w na studia drugiego stopnia odbywa sig na nastgpuj4cych

zasadach:



1) jezeli podstaw4 przyjEcia na studiajest ostateczny wynik studi6w (ocena na dyplomie)
lub ostateczny wynik studiow i irednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia (drugiego
stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich), to:
a) ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczanajest na punkty w nastgpuj4cy spos6b:

/1 <

4,0
15
1n

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 lubjednolitych

studi6w magisterskich przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w stosunku I : I .

Maksymalna liczba punkt6w, kt6r4 mozna uzyskai ze Sredniej ocen, wynosi 5,0,
c) maksymalna liczba punktow uzyskana w wyniku postgpowania kwalifikacyjnego

wynosi 105 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz Srednia ze studi6w pierwszego
stopnia, studi6w drugiego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich),

d) w przypadku, gdy zasady rekrutacj i wskazuj4 kierunek preferowany, kandydatom,
kt6rzy ukoiczyli inne kierunki studi6w, uzyskane punkty rekrutacyjne mnoZymy
przez w sp6lczynnik 0,65,

2) jezeli podstaw4 przyjgcia na studia
kwalifikacyjnej - maksymalna liczba
kwalifi kacyj nej wynosi 100.

jest wynik egzaminu wstgpnego, rozmowy
punkt6w uzyskanych z egzaminu. rozmowy

l.

2.

W przypadku, gdy wstgp na studiajest wolny, kwalihkacja kandydat6w na studia drugiego
stopnia odbywa sig na podstawie zloZenia wymaganych dokument6w, a w szczeg6lnodci
dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych
studi6w magisterskich).

s 18
Kwalifikacja kandydat6w posiadai4cych obywatelstwo polskie oraz cudzoziemc6w
pode.jmuj4cych studia na zasadach obowiqzuj4cych obywateli polskich, posiadaj4cych
Swiadectwo dojrzaloSci/dyplom ukofczenia studi6w wyZszych uzyskane za granic4, na
studia prowadzone w jgzyku polskim odbywa sig na nastgpuj4cych zasadach:
l) liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwalifikacyjnym okreSlana jest

indywidualnie dla kazdego kandydata przez WKR na podstawie Swiadeciwa
dojrzaloSci/dyplomu ukoiczenia studi6w wyZszych, z zastrzeleniem $$ l5-16,

2) iezeli liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu kwatifikacyjnym nie jest moZliwa
do ustalenia na podstawie Swiadectwa dojrzalosci/dyplomu ukohczenia studi6w
wyZszych, podstawq kwalifikacji jest wstgpny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa
kwalifikacyjna - zgodnie z postanowieniami szczeg6lowych zasad rekrutacji,
okreSlonymi w Zal4cznlkach do Uchwaly.

Kandydaci cudzoziemcy:
l) kt6rym udzielono zezwolenia na pobyt staly,
2) posiadajEcy status uchod2cy nadany w Rzeczypospotitej polskiej,
3)korzystajqcy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej potskiej,
4) pracownicy migruj4cy, bgd4cy obywatelami pafistwa czlonkowskiego Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paiistwa czlonkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarie
Gospodarczym, a takZe czlonkowie ich rodzin, je2eli mieszkaj4 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

5) cudzoziemcy, kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej potskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta dlugoterminowego Unii Europejskiej,



4.

3.

6) cudzoziemcy, kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na poblt czasowy w zwi4zku z okolicznosci4, o kt6rej mowa w art. 127,
art. 159 ust. I lub afi. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r
o cudzoziemcach (Dz.U.22013 r.,poz. 1650 z po2n. zm.),

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

8) obywatele paistw czlonkowskich Unii Europejskiej, 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 odbywad studia wyZsze na zasadach obowi4zuj4cych obywateli
polskich.

Cudzoziemcy, kt6rzy posiadaj4 karlg pobytu z adnotail4 ,,dostgp do rynku pracy", wizg
Schengen lub wizg krajow4 wydan4 w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mog4 podejmowai i odbywai studia wy2sze, studia
doktoranckie oraz ksztalcenie w innych formach, a takZe uczestniczyc w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odplatnoSci. Osobom tym nie przysluguje
prawo do stypendium socjalnego.
Obywatele pairstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pafistw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i czlonkowie ich rodzin, posiadaj4cy
Srodki hnansowe niezbgdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas studi6w, mog4
podejmowa6 i odbywai studia wyZsze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztalcenia,
a takze uczestniczyt w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowiqzuj4cych obywateli polskich, z tym ze osobom tym nie przysiuguje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych i zapom6g,
albo na zasadach okre5lonych 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

6.

7.

8.

ustawy.
Kandydaci cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, 4 i 5 podejmuj4 studia na podstawie art.
43ust.3i4Ustawy.
Swiadectwo dojrzaloSci wydane za granic4 jest uznawane na podstawie art. 93 ustawy
zdniaT wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,2po2n.
zm.). Kandydat zobowiqzany jest do dokonania tlumaczenia dokumentu na jgzyk polski
przez tlumacza przysigglego (wskazane jest dostarczenie przez kandydata
uwierzytelnionego dokumentu okreSlaj4cego skalg ocen obowi4zuj4c4 w macierzystej
szkole).
Dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych wydany za granic4 jest uznawany za r6wnowa2ny
odpowiedniemu polskienu dyplomowi i tytuiowi zawodowemu na podstawie art. 191a ust.
I i 7 Ustawy. Kandydat zobowi4zany jest do dokonania tlumaczenia dokumentu najgzyk
pofski przez tlumacza przysigglego (wskazane jest dostarczenie przez kandydata
uwierzytelnionego dokumentu okreSlaj4cego skalg ocen obowi4zujqc4 w macierzystej
uczelni).

$le
Kandydaci cudzoziemcy podejmu.i4cy studia na podstawie art. 43 ust. 2a,3, 4,5 Ustawy
nog4 byi przyjmowani na studia prowadzone w jgzyku polskim, jeZeli:
l) ukoncz4 roczny kurs przygotowawczy do podjgcia nauki w jgzyku polskim

w jednostkach wyznaczonych przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa
wyZszego lub

1.



2) posiadajq certyfikat znajomo6ci jgzyka polskiego wydany przez Pairstwow4 Komisjg
PoSwiadczania ZnajomoSci Jgzyka Polskiego jako Obcego lub

3) uzyskajE potwierdzenie uczelni przyjmuj qcej, 2e ich przygotowanie oraz stopieri
znajomoSci jgzyka polskiego pozwalaj4 na podjEcie studi6w wjgzyku polskim.

2. Kandydaci cudzoziemcy, o kt6rych mowa w ust. 1, mogq byc przyjmowani na studia
prowadzone w jgzyku obcym, jeZeli tegitymuj4 sig dokumentem potwierdzaj4cym
znajomo3i jgzyka obcego, w kt6rym prowadzone s4 studia, wskazanym w I 2 ust. 2
rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 12 pu2dziernika 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez utdzoziemc6w studi6w i szkoleri oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406
z p62n. zm.) z zastrzeieniem ust. 3.

3. Dokumentami potwierdzaj4cymi znajomo6i jgzyka obcego s4 r6wnieZ Swiadectwa,
dyplomy lub inne dokumenty potwierdzaj4ce ukofczenie za granicq szkoly
ponadpodstawowej, w kt6rej zajgcia byly prowadzone w tym samym jgzyku obcym,
w jakim cudzoziemiec bgdzie odbywal studia w Polsce.

$20
Kandydaci posiadaj4cy obywatelstwo polskie oraz kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy studia
na zasadach obowipuj4cych obywateli polskich, mog4 byi przyjmowani na prowadzone
w jgzyku obcym studia:

l) pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie - je2eli zloZyli egzamrn
maturalny z jgzyka obcego, w jakim bgd4 odbywali studia,

2) drugiego stopnia - jezeli spelniaj4 warunki okreSlone w pkt 1 lub $ 19 ust. 2 i 3,
a w przypadku filologii obcych -jezeli posiadaj4 dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych
na kierunku filologia w zakresie jgzyka, w jakim bgdq odbywa6 studia.

$21
l. W postgpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglgdnia sig certyfikat6w jgzykowych,

z zastrze|eniem $ 19 ust. 2 i $ 20 pkt 2.
2. Kandydata, kt6ry nie stawil sig w wyznaczonym terminie na egzaminie

wstgpnym/rozmowie kwalifikacyjnej, wyi4cza sig z postEpowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydat, kt6ry przedstawil orzeczenie lekarskie stwierdzaj4ce przeciwwskazanra

zdrowotne do podjgcia studi6w na wybranym kierunku, nie moZe byi przyjgty na ten
kierunek studi6w.

3.

l.

522
W przypadku niewyczerpania liczby miejsc na skutek rezygnacj\ kandydat6w WKR
wypelnia wolne miejsca kwalifikuj4c do przyjgcia osoby zajmuj4ce kolejne pozycje
w zbiorczym protokole kwalifi kacyjnym.
JeZeli w postqpowaniu kwalifikacyjnym wigcej niZ I kandydat uzyska tg sam4 liczbg
punkt6w co kandydat zajmuj 4cy ostatnie miejsce w ramach ustalonej liczby miejsc, decyzjg
w sprawie przyjgcia wszystkich kandydat6w z t4 liczb4 punkt6w podejmuje Rektor na
wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana.
Decyzje o zwigkszeniu liczby miejsc onz ptzeptowadzeniu dodatkowej rekrutacj i
podejmuje Rektor na wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana.

$23
Studia na danym kierunku/specjalno5ci mogq byi uruchomione przy liczbie kandydat6w
zakwalifikowanych do przyjgcia na studia:
1) nie mniejszej niZ 30 os6b - w przypadku studi6w stacjonamych,
2) nie mniejszej niz 50 (30 - dla filologii obcych) os6b - w przypadku studi6w

niestacionarnvch.

l.



2. W przypadku, gdy liczba kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na dany
kierunek/specj alnoSi jest mniejsza niZ okreSlona w ust.1, a WydziallUczelnia dysponuje
wolnymi miejscami na innych kierunkach/specjalnoSciach, WKR/UKR proponuje
kandydatom przyjgcie bez dodatkowej kwalifikacji na inny - pokrewny
kierunek/specj alnoSi.

3. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach studia na danym kierunku/specjalnoSci mog4
zostai uruchomione przy liczbie kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia mniejszej
niz okreSlona w ust. 1 na podstawie decyzji:
l) Senatu, zawartej w uchwale ustalaj4cej liczbg miejsc na studia,
2) Rektora, podjgtej na uzasadniony wniosek Dziekana.

$24
Od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia wymagane s4 nastgpuj4ce
dokumenty:

I ) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierajqca imig (imiona)
i nazwisko, datg i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku inny
numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

2) poSwiadczona przez Uczelnig (na podstawie przedlo2onego oryginalu) kopia
Swiadectwa dojrzaloSci, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia r6wnie2
poSwiadczona przez Uczelnig kopia dyplomu ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia,
studi6w drugiego stopnia lubjednolitych magisterskich oraz inne dokumenty - zgodnie
z wymogami zasad rekrutacj i (w przypadku, gdy Swiadectwa dojrzaloSciidyplomu
ukoiczenia studi6w nie mo2na uznat, za r6wnowaZne na podstawie um6w
migdzynarodowych - oryginaly dokument6w wraz
z zaiwiadczeniami o nostryfikacji i tlumaczeniem dokonanym przez tlumacza
przysiggtego),

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

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

5) poSwiadczona przez Uczelnig kopia dowodu osobistego na podstawie przedloZonego
oryginalu lub innego dokumentu potwierdzaj4cego to2samoSi kandydata na studia
w przypadku kandydat6w na studia bgd4cych cudzoziemcami,

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

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

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

$25
1. Przebieg postqpowania kwalifikacyjnego kandydata dokumentowany jest

w indywidualnym protokole kwalifikacyjnym. Protok6l podpisuje Przewodnicz4cy oraz
czlonkowie WKR. SkreSlenia i zmiany dokonywane w protokole powinny by6
potwierdzone podpisem PrzewodniczEcego WKR.

2. Z przebiegu postgpowania kwalifikacyjnego w systemie IRK sporz4dzany jest zbiorczy
protok6l kwalifikacyjny, zawierE4cy listg wszystkich kandydat6w w kolejnoSci
uzyskanych uynik6w (punkt6w). Protok6l jest podpisywany przez Przewodniczqcego oraz
czlonk6w WKR. SkreSlenia i zmiany dokonywane w zbiorczym protokole kwalifikacy.inym
powinny by6 potwierdzone podpisem Przewodnicz4cego WKR.



3.

A

W przypadku, gdy wstEp na studia jest wolny, zbiorczy protok6l kwalifikacyjny.
zawieraj4cy listg przyjgtych na studia sporzqdzon4 w kolejnoSci alfabetycznej, podpisuje
Dziekan.
Podpisane zbiorcze protokoly kwalifikacyjne przekazywane s4 do Uniwersy.teckiego
Centrum Rekrutacji w terminie 7 dni od zakoiczenia postgpowania kwalifikacyjnego.

$26
Szczeg6lowe zasady rekrutacji okreSlaj4:

- Zal4cznik nr I na studia stacjoname: jednolite studia magisterskie,
- Zal4cznik nr 2 na studia stacjoname: studia pierwszego stopnia,

- Zal4cznik nr 3 na studia stacjoname: studia drugiego stopnra,

- Zal4cznik nr 4 na studia niestacjoname: jednolite studia magisterskie,

- Zal4cznik nr 5 na studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia,
- Zal4cznrk nr 6 na studia niestacjoname: studia drugiego stopnia,

- Zal4cznik nr 7 na kierunki studi6w stacjonamych prowadzone w jgzykach obcych.

$27
Uchwala wchodziw Zycie z dniem podjgcia.



Zalqcnik N I

do Uchwaly nr 1868

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 2'1 kwietnia20l6 r.

Studia stacjonarne: jednolite studia magisterskie

A. Wydzial Prawa

A.l. Kierunek: Prawo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, jg4yk polski, matemdtyka, wiedx,a o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zllali nowQ maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: histori4 jgzyk polski, matematyka, wiedza
o spoleczenstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktfrzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uryskane za granicq:
- podstawQ kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego z przedmiot6w

spoSr6d nastgpujqcych: historia, wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, ktfirzy zdali Maturg Migdrynarodowq flB):
- podstawQ kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom ni2szy (SL)

lub poziom wyzszy (HL).



Zal4cznik nr 2

,"nu,u,n,*",.ii Y'$?Y#i:13
z dniizl kwietnii zola r.

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A,l. Kierunek:Biologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia, Jizyka, ti4yka i astronomia, matematyka
Kandydaci, ktrirzy zdali nowQ 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, kt6rzy zdali starA maturg3

- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spo5r6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.

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

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

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojzalo5ci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

4.2. Kierunek: Chemia
Przedmiofy brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia, fi4yka, Jizyka i astronomia, matematyka
Kandydaci, ktfirzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, klfirzy zdali starQ maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka - p oziom nizszy
(SL) lub poziom uy2szy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granicq
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

A.3. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalilikacyjnym:
- biologia, chemia, Ji4yka, Ji4yka i astronomia, geograJia, matemalyka
Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):



- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali stara maturg:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci zjednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, flzyka, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka.

Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

Kandydaci posiadaj4cy Swiadecfwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fi zyka, geografia, matematyka.

A,.4. Kierunek: Przyroda
Rekrutacja zawieszona

B. Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

8.1. Kierunek:Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geografia, ltistoria, matemdtyka, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, ktfrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczerlstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zilali starA maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest uynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spo516d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczefistwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

8.2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, historia, matemalyka, wiedTa o spoleczertstwie
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo5r6d nastgpujEcych: geografia, historia, matematyk4 wiedza
o spoleczefstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granicq:

- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyk4 wiedza o spoleczeristwie.



Kandydaci, ktrirzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw? kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka - poziom niZszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

8.3, Kierunek: Logistyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, historia, matemat))ka, wiedTa o spoleczefistwie
Kandydaci, ktdrzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji .jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

Kandydaci, kt6rzy zrJali starA maturg:
podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastQpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

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

wyboru spoSr6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczeirstwie - poziom ni2szy (SL) lub poziom Wzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka.

8.4. Kicrunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarczc
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, historia, motematyka, wiedTa o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, kt6rq zrJali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadecfwo dojrzaloSci
uryskane za granicq:

podstaw4 kwalifikacj i j est wynik egzaminu doj rzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spodr6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

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

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka - poziom ni2szy (SL)
lub poziom wyZszy (HL).

8,5. Kierunek:Zarz1dzanic
Przedmiog brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, ltistoria, mfltemdtyka, wiedx,a o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadajAcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.



Kandydaci, ktdrzy zdali stare maturQ i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczefstwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, geografia, matematyka - poziom niZszy (SL)
lub poziom v,,y2szy (HL,.

C. Wydzial Filologiczny

C.1. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: etnofilologia bialoruska
Przedmiofy brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
- kzyk bialoruski, jezyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk bialoruski, jgzyk polski - poziom podstawowy
lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zllali star4 maturg:
- podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk bialoruski, jgzyk polski.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu jgzyk polski -

poziom ni2szy (SL) lub poziom wy\szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uryskane za granic4:
- podstawQ kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk bialoruski, jgzyk polski,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub jgzyka bialoruskiego na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka bialoruskiego albo
jgzyka polskiego.

C.2. Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia angielska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka angielskiego - poaom

nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicq:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka angielskiego,

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



C.3. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: filologia angielska z jgzykiem niemieckim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, ktdrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktfrzy zdali star4 maturg:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego.
Kandydaci, kt rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka angielskiego - pozrom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka angielskiego,

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

C.4. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: jgryk angielski stosowany, z hiszpariskim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, ktdrry zdali nowa maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka angielskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt rzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jEzyka angielskiego.
Kandydaci, kt6r4 zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom

ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka angielskiego,

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

C.5. Kierunek:Filologia
SpecjalnoS6: jgzyk angielski stosowany z jgzykiem rosyjskim
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka angielskiego - poziom

podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom

ni2szy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:



- podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jEzyka angielskiego,

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

C.6. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia francuska

1) oferta edukacyjna dla kandydat1w ze znajomoiciq jgzyka francuskiego
Rekrutacja zawieszona

2) oferta edukacyjna dla kandydat|w rozpoczynajqcych naukg jgzyka francuskiego od podstaw
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk obcy (inny ni|francuski) lub jg4yk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego (innego mZ
francuski) lub jgzyka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktirzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego (innego niZ

francuski) lub jgzyka polskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka obcego (innego niz

francuski) lub jgzyka polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego (innego nrZ

francuski) lub jgzyka polskiego.

C.7. Kierunek: Filologia
Specjalno56: jgzyk francuski (od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski lub innyjgzyk obcy (wymagana znajomoit jgzyka angielskiego)
Kandydaci, kt6r4 zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, kt6r4 zdali starQ maturg:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloici zjgzyka angielskiego lub innego

jgzyka obcego.
Kandydaci, kt6rz1 zdali Maturg Migdzynarodow4 (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 dojrzaloSci zjEzyka angielskiego lub innego

jgzyka obcego.

C.8. Kierunek:Filologia
Specjalno5d: jgryk francuski stosowany, z hiszpariskim
(oferta edukacyjna dla kandydat6w rozpoczynajqcych naulcA jgzyka francuskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk angielski lub inny jgzyk obcy



Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadajQcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub

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

innego jgzyka obcego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego lub

innego jgzyka obcego.

C.9. Filologia
SpecjalnoSd: jgryk francuski, profil kulturowo-tlumaczeniowy
(oferta edukacyjna dla kandydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- j%yk obcy (inny ni2 jgqyk froncuski) lub jg4tk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka obcego (innego niZ
francuski) lub jgzyka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka obcego (innego ni2

francuski) lub jgzyka polskiego.
Kandydaci, ktfirzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego (innego m2

francuski) lub jgzyka polskiego poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjgzyka obcego.

C.10. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: fi lologia rosyjska
I) oferta edukacyjna dla kandydat6w ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego
Rekrutacja zawieszona

2) oferta edukacyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego od podstow
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowa maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - pozrom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jgzyka polskiego.
Kandydaci, kt6rry zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - pozrom

nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).



Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jgzyka polskiego,

w przJpadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

C.11. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: filologia rosyjska z jgrykiem angielskim
l) oferta edukacyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego od podstaw
Rekrutacja zawieszona
2) oferta edukacyjna dla kandydatdw ze znajomoiciq jgzyka rosyjskiego
Rekrutacja zawieszona

C.12. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: filologia rosyjska - komunikacja jgrykowa w sferze biznesu
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jg4yk polski, jgayk rosyjski

Kandydaci, kt6rzy zdali nowa maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub
rozszefzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg:
- podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci zj ednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka polskiego - poziom

nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo!;ci zjednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpujqcych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub
rosyjskiego.

C,13. Kierunek: Filologia
Specjalno5d: filologia rosyjska z jgzykiem bialoruskim
Rekrutacja zawieszona

C.14. Kierunek: Filologia polska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw? kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rry zdali starq maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci zjgzyka polskiego.
Kandydaci, ktdr4 zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):



- podstaw? kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego poziom
nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego,

w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandyoat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

C.15. Kierunek: Kulturoznawstwo
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jCzyk obc! nowoZlt,ty, jgzyk polski, wieclTa o spolecTertstuie
Kandydaci, kt6r'zy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureatc (EB):

podstaw4 kwalifikaojijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka obcego nowoZl.tnego,
jgzyka polskiego lub wiedzy o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktirzy zdali starA maturg:
podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka obcego nowozltnego,
jgzyka polskiego Iub wiedzy o spoleczehstwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu maturalnego zjgzyka obcego nowozltnego,
jgzyka polskiego lub wiedzy o spoieczeristwie - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyZszy
(HL),

Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka polskiego i jgzyka

obcego nowoZytnego lub wiedzy o spoleczefistwie,
w przypadku niezdawanta jqzyka polskiego lub wiedzy o spoleczefistwie na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub
z wiedzv o spoleczenstwie.

D. Wydzial Firyki

D.l. Kierunek: Fizyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwali{ikacyjnym:
- biologia, chemia, Jizyko, Jizyko i astronomia, informatyka, jgzyk obcy, matematyka
Kandydaci, ktirzy zclali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, ktfrzy zdali star4 maturg:
podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastEpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, frzyka i astronomia, informatyka,
jgzyk obcy, matematyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

uryboru spoSr6d nastgpu.j4cych: biologia, chemia, fizyka, informatyka, jgzyk obcy,
matematyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

Kandydaci posiadajQcy Swiadcctwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
- podstawE kwalifikacji.iest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpu.i4cych: biologia, chemia, fizyka, informatyka, jgzyk obcy, matematyka.



E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.l. Kierunek:Filozofia
Rekrutacja zawieszona

E.2. Kierunek: Filozofia i etyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- JiloToJia, historia, jg4yk obcy, jg4yk polski, matemaq)ka, wiedza o spolcczertsMie
Kandydaci, ktrirzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczenstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rry zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpujqcych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

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

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalodci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka.

E.3. Kierunek:Historia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, historia,jg4yk obcy,jg4yk polski, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, ktfirzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, ktfrzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy swiadectwo dojrzalosci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyooru

spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeistwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

E.4. Kierunek: Kognityrvistyka i komunikacja
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia, JilozoJia, Jizyku, historia, informaeka, jgzyk obcy, jgzyk potski,

matematyka, wiedu o spoteczefistwie
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: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia,



informatyka, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka, wiedza o spoleczeristwie poziom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zrJali starq maturg i kandydaci posiadajQcy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granicQ:

podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastqpuj4cych: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historra,
informatyka, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 OB):
- podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, filozofia, fizyka, histona,
informatyka, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka, wiedza o spoleczeristwie - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyLszy (HL).

E.5. Kierunek: Religioznawshvo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- JilozoJia, historia,jgTyk obcy,jgzyk polski, matematyka, wiedzo o spoleczefislwie
Kandydaci, ktrirzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

podstaw4 kwatifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie poziom podstawowy lub rozszerzony.

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

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk potski,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

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

wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granicq:
- podstawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastQpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka.

E.6. Kierunek: Socjologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historio, jgzyk obcy, jgzyk polski, wietlza o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadajQcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeirstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granic4:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo3r6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeristwie.

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

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



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

8.7. Kierunek: Stosunkimigdrynarodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geogratia, historia, jgzyk obcy,jgzyk polski, wiedza o spoleczertstuie
Kandydaci, kt6rry zdali nowQ maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

Kandydaci, kt6r4 zdali starq maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spodr6d nastgpuj4cych: geografia, historia jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeristwie.

Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

E.8. Kierunek: Studia wschodnie
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, historia,jg4yk obcy,jgzyk polski, wiedza o spoleczeftstwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

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

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

uyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski poziom
nizszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.l. Kierunek:Informatyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- Jizyka, Ji4yka i aslronomia, informaQka, matemdtykd
Kandydaci, kt6rry zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - poziom
podstawowy lub rozszerzony.



Kandydaci, ktfrzy zdali stare maturQ:

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj 4cych: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

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

wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: fizyka, informatyka, matematyka - poziom niZszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj 4cych: fizyka, informatyka, matematyka.

F.2. Kierunek: Informatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- informatyka, malematyka
Kandydaci, kt6rz! zdali now4 maturQ i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru sposr6d nastgpujqcych: informatyka, matematyka - poziom podstawowy lub
tozszerzony.

Kandydaci, ktfirzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalofci
uryskane za granic4:
- podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpujqcych: informatyka, matematyka.
Kandydaci, kt'5rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

F.3. Kierunek:Matematyka
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- malemalyka
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

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

Kandydaci, ktfirzy zdali starq maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojzalo6ci
uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matematyki.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.l. Kierunek:Pedagogika
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk obcy,jgzyk polski



Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego

polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktfrzy zdali starQ maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jQzyka obcego i z jgzyka

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

polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
- podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalodci 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 uwagQ w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk obcy, jezyk polski
Kandydaci, ktfrzy zdali nowa maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego i z jEzyka
polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, ktirzy zdali starq maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jEzyka obcego i z jgzyka

polskiego.
Kandydaci, ktrirzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego i z jgzyka

polskiego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy 6wiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloici z jgzyka polskiego, w przypadku

niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

H. Wydzial Prawa

H.l. Kierunek:Administracja
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, matematyka, jgzyk polski, wiedxa o spolecx,eistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

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

Kandydaci, ktfrzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadai4cy Swiadectwo dojzalo5ci
uzyskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru

spo5r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom ni2szy (SL)

lub poziom wyZszy (HL).

European
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H.2. Kierunek:Bezpieczeristwonarodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- historia, matematyka, jgzyk polski, wied4a o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rq zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: histori4 matematyka, jgzyk polski, wiedza
o spoleczefstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6r4 zdali stare maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru

spo6r6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczeistwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom ni2szy (SL)

lub poziom wyzszy (HL).

H.3, Kierunek:Europeisfyka
Rekrutacja zawieszona

H.4. Kierunek:Kryminologia
Przedmiofy brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- hbtoria, matemalyka, jgzyk polski, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, ktirzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
vryboru spo6r6d nastgpuj4cych: historia, matematyka, jgzyk potski, wiedza
o spoleczenstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaioSci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, kt6r4 zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom ni2szy (SL)

lub poziom wyzszy (HL).

I. Wydziatr Ekonomiczno-Informafyczny w Wilnie

Ll. Kierunek: Ekonomia
Swiadectwo dojrzaloSci lub dokumenty vznane za r6wnowa,Zne w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania sig o przyj gcie na studia.
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom

szkolny lub panstwowy,

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

- niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jgzyka polskiego na iwiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena kofcoworoczna),



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

W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyz.yg
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-lnformatycznego.
Spos6b przeliczania punkt6w :

- wynik maturalnego egzaminu paristwowego Wrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszon4 o liczbg 13,
wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyraZony w punktach stanowi liczbg punkt6w
w postgpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzaloSci uzyskanych przed
rokiem 201 l). Oceny kohcoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaioSci Wru;,one
w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu paristwowego lub szkolnego)
dzielimy przez 2 ,

- maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu wynosi l l3.
Swiadectwo dojrzaloSci uzyskanc przed rokiem 1990:
Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci wyrazone w punktach mnozymy przez2.

I.2. Kierunek: Europeistyka
Swiadectwo dojrzaloSci lub dokumenty sznane 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 maturalnego z historii - poziom szkolny lub

panstwowy,

- w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie paristwowym
lub szkolnym bgdzie brana pod uwagg ocena koficoworoczna uzyskana na Swiadecrwre
dojrzaloSci z tego przedmiotu,
niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jQzyka polskiego na Swiadectwre
dojrzaloSci (akceptowana ocena koficoworoczna),

- w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci kandydata
obowi4zuje sprawdzian ze znajomo6ci jgzyka polskiego.

W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyz.l9
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-Informatycznego.
Sposrib przeliczania punkt6w:
- wynik maturalnego egzaminu paistwowego !\yraZony w punktach stanowi liczbg

punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszony o liczbg 13,
wynik ntaturalnego egzaminu szkolnego l'zqyrazony w punktach stanowi liczbg punkt6w
w postgpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzaloSci uzyskanych przed
rokiem 201 I ).

- oceny koicoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaloSci wyrazone w punktach
(w przypadku braku wyniku egzaminu paistwowego lub szkolnego) dzielimy przez2,

- maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu wynosi 113.
Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane przed rokiem 1990:
Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koficoworoczne uzyskane na Swiadectwre
dojrzaloSci wyrazone w punktach nno?ymy przez 2.

I.3. Kierunek:Informatyka
swiadectwo dojrzalosci lub dokumenty uznane za r6wnowazne w Rzeczypospolitej polskiej
oraz brandos atestatas uprawniajq do ubiegania sig o przyjgcie na studia.



Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu kwalifikaryjnym:
podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, frzyka i astronomia, informatyka
i technologie informacyjne - poziom szkolny lub paristwowy,

- w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie pafistwowym lub
szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i techrologii informacyjnych
pod uwagg bgdzie brana ocena kohcoworoczna uzyskana na Swiadectwie dojrzaloSci
z tego przedmiotu,

- w przypadku, gdy zasady rekutacji przewidujE alternatywg wyboru przedmiotu -
kwalifikowany jest przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal najlepszy wynik na
egzaminie maturalnym, wskazany przez kandy daIa,

- niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jgzyka polskiego na Swiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena kofi coworoczna),

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

W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne ni2 polskie lub litewskie decyzjg
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-Informatyczne go.

Sposrib przeliczania punkt6w :

- wynik maturalnego egzaminu pafistwowego wyraZony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu kwalifikacyjnym, powigkszonq o liczbg 1 3,

- wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyra2ony w punktach stanowi liczbg punkt6w
w postgpowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzalo6ci uzyskanych przed
rokiem 2011). Oceny koncoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaloSci wyra.Zone
w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu parlstwowego lub szkolnego)
dzielimy przez 2,

- maksymalna liczba punkt6w uzyskanych w wyniku rekrutacj i wynosi I I 3.
Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane przed rokiem 1990:

- wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny kofcoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci wyrazone w punktach mno|ymy przez 2.



ZalEcznrk nr 3
do Uchwaty nr 1868

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l. Kierunek: Biologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgde brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk.
1) przyrodn\czych - 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 Srodowiska), dziedzina nauk le5nych
(leSnictwo), dziedzina nauk weterynaryj nych,

kierunek preferowany - biologia.

4,.2. Kierunek: Chemia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bQde brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale11cych do obszaru nauk
fcislych dziedzina nauk chemicznych (biochemia, biotechrologia, chemia,
technologia chemiczna),
kierunek preferowany - chemia.

A.3. Kierunek: Ochrona Srodowiska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq branc pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukofczenia 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

rirodowiska oraz biotechnologia),
2) technicznych (inZynieria Srodowiska, biotechnologia),
3) o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia),

- kierunek Dreferowanv - ochrona Srodowiska.

B. Wvdzial Ekonomii i ZarzarJzania

B.l. Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu lrwalifikacyjnym bgd4 branc pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalezqcych do obszaru nauk
spolecznych,
Srednia arytmetvczna ocen ze studi6w.



8.2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

8.3. Kierunek: Migdrynarodowestosunki gospodarcze
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalelEcych do obszaru nauk
spolecznych,

- Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w.

B.4. Kierunek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

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

- Srednia ar)'tmetyczna ocen ze studi6w.

C. Wydzial Filologiczny

C.1. Kierunek: Filologia
Specjalnof d: fi lologia angielska

W postgpowaniu Invalifrkacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w
albo jednolitych magisterskich) kierunk6w nalez4cych do
humanistycznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- kierunek preferowany - filologia angielska.

C.2. Kierunek: Filologia
Specjalno$6: filologia angielska z elementami translatoryki
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w
albo jednolitych magisterskich) kierunk6w nale24cych do
humanistycznych,

- drednia arytrnetyczna ocen ze studi6w,

- kierunek preferowany - filologia angielska.

C.3. Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia rosyjska

Rekrutacja zawieszona

C.4. Kierunek:Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska z jgrykiem angielskim

Rekrutacja zawieszona

C.5. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia rosyjska - przekladoznawstwo

drugiego stopnia
obszaru nauk

drugiego stopnia
obszaru nauk



W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnoSci:
filologia rosyjska, filologia rosyjska z jEzykiem angielskim, filologia rosyjska - komunikacja
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 wyka24
sig praktyczn4 znaj omoSciEjgzyka rosyjskiego na poziomie Cl wedlug Europejskiego Systemu
Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy:

- ocena z egzaminu wstgpnego w jgzyku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program
studi6w I stopnia).

C.6. Kierunek: Filologia polska
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq branc pod uwagg:

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w rnagisterskich) na kierunkach naleZ4cych do dziedziny nauk
humanistycznych Iub dziedziny nauk spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek preferowany - filologia polska,

- obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do os6b, kt6re nie kohczyly
hlologii polskiej.

C.7. Kierunek: Kulturoznawstwo
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalelqcych do obszaru nauk
humanistycznych lub do obszaru nauk spolecznych, lub do obszaru sztuki,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- kierunek Dreferowanv - kulturoznawstwo.

D. Wydzial Fizyki

D.1. Kierunek: Fizyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w dnrgiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nalez4cych do jednego z obszarow
nauk: Scislych, przyrodniczych, technicznych, spolecznych, medycznych i nauk
o zdrowiu.
Srednia arytmetyczlla ocen ze studi6w.

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

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

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do jednego
z obszar6w nauk: humanistycznych, spolecznych, Scislych, przyrodniczych,
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.



8.2. Kierunek:Historia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZqcych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

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

ocena na dyplornie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do jednego
z obszar6w nauk: humanistycznych, spolecznych, dcislych, przyrodniczycn,
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze frzycznej, sztuki,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

8.4. Kierunek: Stosunki migdzynarodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,

- Srednia atytl)elyczna ocen ze studiow.

F. Wydzial Matcmatyki i Informatyki

F,l, Kierunek: Informafyka
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 ar).tmetyczna ocen ze studi6w,

- kierunek preferowany - informatyka.

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna mole Wzyj4e na studia osoby posiadaj4ce dyplom
ukoriczenia studi6w na kierunku innym niz z obszaru nauk Scislych lub technicznych,
uprawniajqcy do podjEcia studi6w oraz dokumenty potwierdzaj4ce stan wiedzy i umiejgtnoSci
w zakresie infornatyki. Liczba os6b przyjgtych w tym trybie nie moze przekraczat,5.

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

ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
atbo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,

- Srednia ar).tmetyczna ocen ze studi6w,

- kierunekpreferowany matematyka.

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.l. Kierunek:Pedagogika
Dla kandydat6w posiadaj4cych tytul licencjata (magistra) uzyskany po ukoriczeniu 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:

- ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich),
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

G.2. Kierunek: Polityka spolcczna
Rekrutacja zawieszona

G.3. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub do obszaru nauk spolecznych,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w imych kierunk6w niz praca
socjalna oraz specjalnoSci praca socjalna - studia pierwszego stopnia.

H. Wydzial Prawa

H.l. Kierunek: Administracja
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 obszaru nauk
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych,

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

H.2. Kierunek: Bezpieczeristwo narodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez?cych do obszaru nauk
spolecznych lub do obszaru nauk humanistycznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- preferowany kierunek studi6w bezpieczehstwo narodowe.

H,3. Kierunek:Doradztwopodatkowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedQ brane pod uwagg:

ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra
albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo j ednolitych studi6w magisterskich),

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

H.4. Kierunek:Europeisfyka
Rekrutacja zawieszona



H.5. Kierunek:Kryminologia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nale24cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich),

- Srednia arytmetvczna ocen ze studi6w.

I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

I.l. Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu lnvalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZqcych do obszaru nauk
spolecznych i technicznych,

- drednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- w przypadku kandydat6w, posiadaj4cych dyplom ukoirczenia studi6w z ocen4 w skali
dziesigciopunktowej, oceng na dyplomie i Sredni4 ary.tmetyczn4 ocen ze studi6w dzieli
sig przez 2,

- w przypadku kandydat6w, kt6rzy ukoriczyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia lub studia jednolite magisterskie, w jgzyku innym ni2 jgzyk polski - rozmowa
kwalifikacyjna w jgzyku polskim.



Studia niestacjonarne: jednolite studia magisterskie

A. Wydzial Prawa

A.l. Kierunek: Prawo
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zlo?onych, wymaganych dokument6w.

Zalqcznik nr 4
do Uchwaly nr | 868

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia21 kwietnia 2016 r.



Zal4cznik nr 5

do Uchwaly nr 1868
Senatu Uniwersltetu w Biatymstoku

z dnia21 kwietnia 2016 r.

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

.A,1. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona

B. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

8.1. Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedq brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloaonych, wymaganych dokument6w.

8.2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
Rekrutacja zawieszona

8.3. Kierunek: Logistyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bedA brane pod uwagg:
- nab6r na podstawie zloZonych, uymaganych dokument6w.

8.4. Kierunek:Migdrynarodowestosunki gospodarcze
Rekrutacja zawieszona

B.5. Kierunek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zLoaonych, wymaganych dokument6w.

C. Wydzial Filologiczny

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

Rekrutacja zawieszona

C.2. Kierunek:Filologia
SpecjalnoS6: fi lologia rosyjska

Rekrutacja zawieszona

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

Rekrutacja zawieszona

C.4. Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona



D. Wvdzial Fizvki

D.1. Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.l. Kierunek: Historia
Rekrutacja zawieszona

8.2. Kierunek: Socjologia
Rekrutacja zawieszona

E.3. Kierunek:Stosunkimiedzvnarodowe
Rekrutacja zawieszona

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.l. Kierunek: Informatyka
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- fizyka,fizyka i aslronomia, informaQka, matemalJ)kd
Kandydaci, kt6rzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):

- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - poziom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj4cych: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.
Kandydaci, ktfrzy zrJali Maturg Migdzynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

wyboru spodr6d nastgpuj4cych: fizyka, informatyka, matematyka - poziom nizszy (SL)
lub poziom wy2szy (HL).

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacjijest rynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru

spoSr6d nastgpuj 4cy ch: frzyka, informatyka, matematyka.

F.2. Kierunek: Informatyka i ekonometria
Rekrutacja zawieszona

F,3. Kierunek:Matemafyka
Rekrutacja zawieszona

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

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

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.



G.2. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloionych, wymaganych dokument6w.

H. Wydzial Prawa

H.l. Kierunek: Administracja
W postgpowaniu kwalifikaryjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

H,2. Kierunek:Bezpieczeristwonarodowe
W postgpowaniu krvalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

H.3. Kierunek:Europeistyka
Rekrutacja zawieszona

H.4. Kierunek:Kryminologia
W postgpowaniu krvalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.



Zal4cznik nr 6

do Uchwaly nr 1868
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia21 kwietnia 2016 r.

Studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l. Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona

B, Wydzial Ekonomii i Zarz4dzania

B.l. Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgda brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloionych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych.

8.2. Kierunek:Ekonomiczno-prawny
Rekrutacja zawieszona

8.3. Kierunek:Migdrynarodowestosunkigospodarcze
Rekrutacja zawieszona

8.4. Kierunek: Zarzqdzanie
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloZonych, wyrnaganych dokument6w,
- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo

jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
soolecznvch.

C. Wydzial Filologiczny

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

Rekrutacja zawieszona

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 Fizyki

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:Stosunkimiedzvnarodowe
Rekrutacja zawieszona

F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.l. Kierunek:Informatyka
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w naleZqcych do obszaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,

- drednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

- kierunek preferowany - informatyka.
Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna mole przyj4t, na studia osoby posiadajqce dyplom
ukofczenia studi6w na kierunku innym ni2 z obszaru nauk Scislych lub tecbricznych,
uprawniaj4cy do podjgcia studi6w oraz dokumenty potwierdzajqce stan wiedzy i umiejgtnoSci
w zakresie informatyki. Liczba os6b przyjgtych w tym trybie nie moZe przekraczai,5.

F.2. Kierunek:Matematyka
Rekrutacja zawieszona

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1. Kierunek:Pedagogika
Dla kandydat6w posiadajqcych tytul licencjata (magistra) uzyskany po ukofczeniu studi6w na
kien:nku 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 kwalifrkacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich).



G.2. Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

dyplom ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru
humanistycznych lub spolecznych,

- nab6r na podstawie zloZonych, 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 zlo2onych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalelqcych do obszaru nauk
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych.

H.2. Kierunek: Bezpieczeristwo narodowe
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq branc pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloaonych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych.

H.3. Kierunck:Doradztrvopodatkos'c
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych
lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji Wydzialowej
Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem dyplomu
i suplementu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich).

H.4. Kierunek: Europeistyka
Rekrutacja zawieszona

H.5. Kicruncli: Kryminologia
W postgpowaniu kwalifrkacyjnym bgdq brane pod uwagg:

nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nale24cych do obszaru nauk spolecznych
lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji Wydzialowej
Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem dyplomu
i suplementu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magi sterskich).

albo
nauk



Zal4cznik nr 7
do Uchwaly nr 1868

se natu u n i wercYtet "-;,:,r*T'i#

Kierunki studi6w stacjonarnych prowadzone w jgzykach obcych:

A. Studia pierwszego stopnia:

1. Kierunek:InternationalEconomicRelations
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlozonych, wymaganych dokument6w.

2. Kierunek: Philology
Specjalno56: English Philology

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

3. Kierunek: <Duro.rIorrlq
SpecjalnoSd: pyccrafl {u.no.rornn

W postEpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

4. Kierunek:@uro.norux
SpecjalnoSd: pyccKas {lr,rororut - q3brxoBar KoMMyHIKarlllfl n cQepe 6urseca

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloaonych, wymaganych dokument6w.

5. Kierunek: Computer Science
Studia prowadzone w j9ryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

6. Kierunek:Pedagogy/Tlegarorura
Specjalnofd: Creativity, Atr, Media/xpearunnocrs, HcxyccrBo,
nnQopuaqr-rouubre cr{creMbr

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

- nab6r na podstawie AoZonych, wymaganych dokument6w.

7, Kierunek: Physics
SpecjalnoS6: Medical Physics

Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.



B. Studia drugiego stopnia:

l. Kierunek:EnvironmentalProtection
Studia prowadzone w j9ryku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

- dyplom ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do dziedziny nauk:
t1 biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i ksztaltowanre

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

2. Kierunek:InternationalEconomicRclations
Studia prowadzone w jgzyku angielskim
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

- nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w,

- dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale2qcych do obszaru nauk
spolecznych.

3, Kierunek: (Dlrlo,ronllq
Specjalno56: pyccras {u,ronorun

W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:

- dyplom ukoirczenia studi6w wyZszych na kien-rnku: filologia, specjalnoSci: filologia
rosyjska, filologia rosyjska z jgzykiem angielskim, filologia rosyjska - komunikacja
jEzykowa w sferze biznesu lub innych specjalnodci z zakresu filologii rosyjskiej.

4. Kierunek: European Studies
Rekrutacja zawieszona


