
Na podstawie art. 169 ust.
(tj. Dz. U. 22016 r., poz.
nastgpul e:

Uchwala nr 2019
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 22lutego 2017 r.

zmieniajqca Uchwalg nr 1868 Senatu Uniwersyletu w Bialymstoku z dnia 27 kwielnia
2016 r, w sprawie warunkdw i trybu rekrutacji prowadx,onej w drodze elektronicTnej na

jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia
w roku akademickim 2017/2018

2 ustawy z dnia 27 tipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym

1842 z po2n. zm.) Senat Uniwersl.tetu w Bialymstoku uchwala, co

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1868 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkdw i trybu rekrutacji
prowadzonej w drodze eleklronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego

stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018:

1) $ 3 otrzymuje brzmienie:
,,$3

WysokoSi i zasady vvnoszenia oplaty za postgpowanie zwiqzane

z przyjgciem na studia s4 ustalane corocznie zarz4dzeniem Rektora na dany rok
akademicki."

2) w $ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Do zadan WKR nalezy w szczeg6lnoSci:
1) zatwierdzanie zagadnieri (test6w) na egzamin wstgpny,
2) przeprowadzenie postgpowania kwalifikacyjnego,
3) obliczanie w systemie IRK punkt6w kwalifikacyjnych kandydat6w oddzielnie

dla kaZdego kierunku studiow,
4) oznaczanie w systemie IRK os6b zakwalifikowanych do przyjgcia na studia

w ramach liczby miejsc.
5) kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w,
6) zatwierdzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjqcia na studia

w ramach liczby miejsc, oznaczanie w systemie IRK os6b przyjgtych na studia

w ramach liczby miejsc.
7) podejmowanie decyzji w sprawach przyjqcia na studia, uydruk decyzji oraz

zawiadomienie kandydata o podjqtej decyzji,
8) wydruk zbiorczych protokol6w kwalifi kacyjnych,
9) import danych z systemu IRK do systemu USOS,
l0) opiniowanie odwolari do Uczelnianej Komisji Rekrutacyj nej,

ll) wydawanie zaSwiadczeh informuj4cych o statusie kandydata w postqpowaniu

rekrutacyjnym,
l2) udostgpnianie do wgtqdu kandydatom, w obecno5ci przedstawiciela WKR, prac

egzaminacyjnych w terminie 14 dni od dnia ogloszenia wynik6w."



i) $ 9 otrzymuje brzmienie:

Liczba miejsc na poszczeg6lne
Senatu."

,,{i e
kierunki/specjalnoSci zostanie ustalona odrgbn4 uchwal4

4) $ 24 otrzymuje brzmienie:
,,$ 24

Od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia wymagane s4 nastgpuj4ce

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

i nazwisko, datg i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadkujego braku nazwg

i numer dokumentu tozsamoSci, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poSwiadczona przez uczelniE (na podstawie przedloZonego oryginalu):

- kopia Swiadectwa dojrzaloSci albo kopia Swiadectwa dojrzalo5ci
i zaSwiadczenia o wynikach egzaminu matur alnego z poszczeg6lnych przedmiot6w
w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie,

- kopia dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia

lubjednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,

- inne dokumenty - zgodnie z wymogami zasad rekrutacji zapisanymi w $ 19

i $ 20 w przypadku kandydata cudzoziemca. Swiadectwa doj rzaloSci/dyplomy
ukonczenia studi6w uzyskane za granic4 musz4 byi zalegalizowane lub opatrzone
apostille (urym6g Iegalizaqi nie dotyczy dyplom6w International Baccalaureate

oraz dyplomu European Baccalaureate) wraz z tlumaczeniem przysigglym najgzyk
polski,

3) poSwiadczona przez uczelnig kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub
nastgpstw nieszczg6liwych wypadk6w na okres ksztalcenta
w Pofsce wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski w przypadku kandydat6w na studia
bgd4cych cudzoziemcami albo oSwiadczenie cudzoziemca, ubiegaj4cego sig o przyjgcie
na studia, 2e przyst1pi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwlocznie po rozpoczgciu ksztalcenia,

4) orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazai do studiowania na wybranej
specjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona Srodowiska), w przypadku
kandydat6w cudzoziemc6w za6wiadczenie lekarskie o braku przeciwskazan do
podjgcia studi6w wraz z tlumaczeniem przysigglym najgzyk polski,

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

6) po6wiadczona przez uczelnig kopia dowodu osobistego na podstawie przedloZonego
oryginalu lub innego dokumentu potwierdzaj 4cego to2samoSi kandydata na studia
w przypadku kandydat6w na studia bgdEcych cudzoziemcami,

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

8) deklaracja jgzykowa (do pobrania na stronie IRK) - dotyczy kierunk6w studi6w, na

kt6rych lektoratjgzyka obcego obowi4zuje od pierwszego roku studi6w,
9) tlumaczenia dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 2, 3 i 4, wystawionych za granic4.

powinny byi dokonane przez polskiego tlumacza przysigglego wpisanego na listg
Ministra Sprawiedliwodci, lub
- osobg zarejestrowan4 jako tlumacz przysiggly w paristwie Unii Europejskiej,

pafstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -



stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub paristwie

czlonkowskim Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub

- konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wlaSciwego dla panstwa - miejsca wydania

Swiadectwa, lub
- akedytowan4 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej plac6wkq dyplomatyczn4

lub konsulam4 pafrstwa, na kt6rego terytorium bqdZ w kt6rego systemie edukacjL

wydano dwiadectwo lub inny dokument."

W Zal4czniku nr 2 do Uchwaly nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27

kwietnia 2016 r.

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

a) w lit A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

- lit. A.l otrzymuje brzmienie:

,,A.1. Kierunek:Biologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- biotogia, chemia, Jiqyka, Jizyka i aslronomia, geograJia, matemalyka

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

przedmiotu do wyboru spoSr6d nastqpuj4cych: biologia, chemia' fizyka
i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci, kt6rzy zda|i star4 maturQ:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu

do wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia,

fizyka, geo gr afi a, matematyka.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego

przedmiotu do wyboru spodr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka,
geografia, matematyka - p oziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL)

Kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
- podstawq kwalifikacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu

do wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia' fizyka, geografia,

matematyka."

- po lit. A.2 dodaje sig postanowienia lit. A.2a w brzmieniu:

,, A.2a. Kierunek: Ekobiznes
Przedmioty brane pod uwagQ w postqpowaniu kwalifikacyjnym:
- biologia, chemia, ftzyka, rtzyka i astronomia, geogratia, matemalyka,

w iedza o s p olec ze rtstw ie
Kandydaci, kt6r4 zdali nowe maturQ i kandydaci posiadaj4cy dyplom
European Baccalaureate (EB):
- podstawE kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego

przedmiotu do wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka
i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o spoleczehstwie - poziom
podstawowy lub rozszerzonY.

Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu doj rzaloSci zjednego przedmiotu

do wyboru spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, frzyka
i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o spoleczefrstwie.



6)

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

przedmiotu do wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka,
geografia, matematyka - poziom niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

Kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicqz
- podstaw4 kwalifikacj i jest uynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu

do wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geograha,
matematyka.

b) w lit. C. Wydzial Filologiczny:

- lit. C.l otrzymuje brzmienie:

,,C.1. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: etnofi lologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona"

- lit. C.9 otrzymuje brzmienie:

,,C.9. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: jgzyk francuski, profi | kulturowo-tlumaczeniowy
Rekrutacja zawieszona"

- lit. C.l0 pkt I otrzymuje brzmienie:

,,C.10. Filologia
SpecjalnoSd: Filologia rosyjska
(oferta edukocyjna dla kandydal|w ze znajomoSciq jgzyka rosyjskiego)
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

jgzyk polski, jgqyk rosyjski
Kandydaci, kt6rq zdali nowe maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom
European Baccalaureate (EB):
- podstaw4 kwalifikacj i jest r,rynik egzaminu maturalnego z jednego

przedmiotu do wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski -
poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starA maturg:
- podstaw4 kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu

do wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski.
Kandydaci, kt rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
- podstaw4 kwalifikacji jest rvynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego

poziom nizszy (SL) lub poziom vryZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uryskane za granicq:
- podstawq kwalifikacjijest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu

do wyboru spodr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski,
- w przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub jgzyka rosyjskiego na

egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka
polskiego lub j gzyka rosyj skiego".

W Zal4czniku nr 3 do Uchwaly nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27

kwietnia 2016 r.

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia

a) w lit A, Wydzial Biologiczno-Chemiczny

- po lit. A.2 dodaje sig postanowienia lit. A.2a w brzmienru:

,, A.2a. Kierunek: Chemia kryminalistyczna i sqdowa



7)

W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w

drugiego stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich) na
kierunkach nalez4cych do obszaru nauk Scislych - dziedzina nauk
chemicznych (analityka chemiczna, biochemia, biotechnologia,
chemia, chemia i toksykologia s4dowa, ochrona Srodowiska,
technologia chemiczna), dz\edzina nauk fizycznych (frzyka, frzyka
medyczna); do obszaru nauk przyrodniczych - dziedzina nauk
biologicznych (biologia, biologia sqdowa); do obszaru nauk
technicznych - dziedzina nauk technicznych (biotechnologia,
nanotechnologia, inZynieria materialowa, technologia chemiczna); do

obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu dziedzina nauk
medycznych (analityka medyczna) i dziedzina nauk farmaceutycznych
(farmacja)."

b) w lit B. Wydzial Ekonomii i Zarz4dzrnia

- lit. B.2 otrzymuje brzmienie:

,,B.2. Kierunek: Ekonomiczno-prawny
Rekrutacj a zaw ieszona"

c) w lit H. Wydzial Prawa

- lit. H.3 otrzymuje brzmienie:

,,H.3. Kierunek: Doradztwo podatkowe
Rekrutacja zawieszona"

d) w lit I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

I it. l.l otrzymuje brzmienie:
..I.1. Kierunek: Ekonomia

W postgpowaniu kwalifikacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoftczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w

drugiego stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich), na

kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk spolecznych. W przypadku
pozostalych obszar6w wiedzy decyzjE o przyjgciu kandydata na studia
podejmuje Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna,

- ocena z przedmiotu mikroekonomia (w przypadku braku zaliczenia na

oceng przedmiotu mikoekonomia w suplemencie do dyplomu
ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia, kandydat na studia powinien
zaliczy(, ten przedmiot na pierwszym roku studi6w stacjonamych
pierwszego stopnia na kierunku ekonomia),

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
- w przypadku kandydat6w, posiadaj4cych dyplom ukofczenia studi6w

z ocen4 w skali dziesigciopunktowej, ocenq na dyplomie i Sredniq

arltmetyczn? ocen ze studi6w dzieli siE przez 2,

- w przypadku kandydat6w, kt6rzy ukoriczyli studia pierwszego stopnia,

studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w jgzyku

innym niz jgzyk polski - test z jgzyka polskiego."

W Zal4czniku nr 5 do Uchwaly nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27

kwietnia 2016 r.

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia



a) w lit B. Wydzial Ekonomii i Zarz4clzania

lit. B.I otrzymuje brzmienie:

..8. l. Kierunek: Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- geograJia, historia, matemalyka, wiedza 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 nastgpuj4cych: geografia, historia,
matematyka, wiedza o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub
fozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo
dojrzaloSci uzyskane za granicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego

przedmiotu do wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: geografia, historia,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

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

historii, matematyki, wiedzy o spoleczefistwie - poziom nizszy (SL) lub
poziom wyzszy (HL)."

- lit. B.3 otrzymuje brzmienie:

,,8.3. Kierunek: Logistyka
Rekrutacja zawieszona"

- lit. B.5 otrzymuje brzmienie
,,B.5. Kierunekz Zarzqdzanie
Rekrutacja zawieszona"

w lit F. Wydzial Matematyki i Informatyki

- lit. F.l otrzymuje brzmienie

,,F.1. Kierunek: Informatyka
Rekrutacja zawieszona"

w lit G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

- lit. G. I otrzymuje brzmienie

,,G.1. Kierunek: Pedagogika
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:
- jgzyk obcy, jg4yk polski

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

I

i z jgzyka potskiego - poziom podstawouy Iub rozszerzony.
Kandydaci, ktfrzy zdali stare maturg:
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego

i z jgzyka polskiego.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstaw4 kwalifikacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego

i zjgzyka polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego,

b)

c)



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

- lit. G.2 otrzymuje brzmienie:

,,G.2. Kierunek: Praca socjalna
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu kwalifikacyjnym:

- jezyk obcy, igzyk polski
Kandydaci, kttirzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom
European Baccalaureate (EB):
- podstawq kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jqzyka obcego

i z jgzyka polskiego - poziom podstawouy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
- podstaw4 kwalifikacji jest uynik egzaminu dojrzalo6ci z jqzyka obcego

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

i z jgzyka polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy 6wiadectwo dojrzaloSci uzyskane za gtanicq:
- podstaw4 kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego,

- w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym
kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jqzyka polskiego."

8) W Zalqczniku nr 6 do Uchwaly nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27

kwietnia 2016 r.

Studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia

a) w lit B. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

- lit. B.l otrzymuje brzmienie:

..B.1. Kierunek: Ekonomia

W postgpowaniu kwalilikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w

drugiego stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach

nalel4cych do obszaru nauk spolecznych,
- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w."

- lit. 8.4 otrzymuje brzmienie:

,,8.4. Kierunekz Zarzqdzanie
Rekrutacja zawieszona"

b) w lit F. Wydzial Matematyki i Informatyki

- lit. F.l otrzymuje brzmienie:

,,F.1. Kierunek: Informatyka
Rekrutacja zawieszona"

c) w lit G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

- lit. G.l otrzymuje brzmienie:

,,G.1. Kierunek: Pedagogika
dla kandydatow posiadaj4cych tytul licencjata (magistra) uzyskany po

ukoriczeniu studi6w na kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszant

wiedzy nauk humanistycznych lub spolecznych, albo na kierunku



przyporz4dkowanym innym obszarom wiedzy, pod warunkiem posiadanra

potwierdzonych kwalifi kacj i nauczycielskich.
W postgpowaniu kwalifikacyjnym bgdq brane pod uwagg:
- ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w

drugiego stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich) nab6r na
podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w,

- Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w."

- lit. C.2 otrzymuje brzmienie:

,,G.2. Kierunek: Praca socjalna
Rekrutacja zawieszona"

d) w lit H. Wydzial Prawa
,,H.3. Kierunek: Doradztwo podatkowe
Rekrutacja zawieszona"

9) W Zal4czniku nr 7 do Uchwaly nr 1868 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27

kwietnia 2016 r.

Kierunki studi6w stacjonarnych prowadzonych w jgrykach obcych:
A. Studia pierwszego stopnia:

pkt I otrzymuje brzmienie:
..1. Kierunek: International Economic Relations
Rekrutacja zawieszona"

B. Studia drugiego stopnia:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

..2. Kierunek: International Economic Relations
Rekrutacja zawieszona"

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.
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