
Uchwala nr 2071
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 31 maja 2017 r.

x,mieniajqca Uchwalg nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 marca 2015 r,

w sprawie xasad przyjmowania na studia w latach 2016-2019 luureatdw orazfinalisttiw
olimpiad stopnia centralnego, laureatdw konkursdw migdzynarodowych oraz

ogdlnopokkich, w lltm organix,owanych przez uczelnig

Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustauy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku
uchwala, co nastgpuje:

sl
Wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1711 Senatu Uniwersl'tetu w Bialymstoku
z dnia25 marca 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studiaw latach 2016'2019 laureatdw
oraz finalistdw olimpiad stopnia centralnego, laureat6w konkurs1w migdzynarodowych oraz
og6lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnig ze zmianarni wprowadzonymi Uchwal4
nr 1799 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 listopada 2015 r., Uchwal4 nr 1835

Senatu Uniwersl'tetu w Bialymstoku z dnia 24 lutego 2016 r. oraz Uchwalq nr 1998 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 stycznia 2017 r.:

1. W czgdci I. Nazwa olimpiady/kierunek studi6w/specjalnoSi pkt 3, 4,6,7,11,12,13, 16,33
otrzymuj4 brzmienie:

I. Nazrva olimpiady Kierunek studi6w/specialnoS6

3. Olimpiada Biologiczna
biologia, ekobiznes, filozofia i etyka, kognitywistyka
i komunikacia, ochrona Srodowiska, przyroda

A Olimoiada Chemiczna
chemia, ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka
i ekonometria, matematyka, ochrona Srodowiska,
orzvroda

6. Olimoiada Fizvczna
ekobiznes, frzyka, informatyka, informatyka
i ekonometria, kogniry'wistyka i komunikacja,
matematyka

7. O I impi ada Geo g r aficzna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka,
migdzynarodowe stosunki gospodarcze, przyroda,
ochrona Srodowiska, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie. zar zadzanie

11. Olimoiada MatematYczna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia
i etyka, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,
kognitywistyka i komunikacja, logistyka, matematyka,
mi gdzynarodowe stosunki gospodarcze, zar z4dzanie

12.
Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznei

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny,
informatyka i ekonometria, logistyka, miEdzynarodowe



stosunki gospodarcze, stosunki migdzynarodowe,
zuzadzanie

lJ.
Olimpiada
Wiedzy Ekologicznej

biologia, ekobiznes, frzyka, kognitywistyka
i komunikacja, ochrona Srodowiska, pedagogika,
orzvroda

16.

Olimpiada
Wiedzy o Polsce i Swiecie
Wsp6lczesnym

administracja, bezpieczefistwo narodowe, ekobiznes,
ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka,
historia, filologia polska, kryminologia, kognitywistyka
i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka,
migdzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika,
praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki
miedzvnarodowe. studia wschodnie. zarzadzanie

JJ.
Podlaska Olimpiada Wiedzy
Biologicznei

biologia, ekobiznes, ochrona Srodowiska, przyroda

2. W czgdci I. Nazwa olimpiady/kierunek studi6w/specjalnodi dodaje sig pkt 43 w brzmientu:

2. I Podlaski Konkurs Chemicznv I chemia. ekobiznes, ochrona Srodowiska

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

3. W czg5ci II. Nazwa konkursVkierunek studi6w/specjalnoSi pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczqcy
Senatu Uniw ku

Dr hab. Robert UwB

$2

Olimpiada,,Warto wiedziei
wigcej o ubezpieczeniach

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny,
informatyka i ekonometria, matematyka, socjologia


