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Uchwala nr 2169

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniaiqca uchwalg nr 1711 senatu uniwercytetu w Biatymstoku z dnia 25 marca 20IS r.
w sprawie zasad pr4yjmowania na studia w latach 2016-201g laureat^w orazfinalisttiw

olimpiad stopnia centralnego, laureatfw konkursdw mi(dzynarodowych
oraz ogdlnopohkich, w tym organizowanych przez uczelnig

Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie
u'y|\zym (t. j. Dz. lJ. z 2017 r., poz.2183) Senat Uniwersyetu w Bialymstoku uchwala, co
nastQpu.ie:

$1
wprowadza sig nastgpui4ce zmiany w Uchwale nr 1711 Senatu uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia25 marca2ll5 r. w sprawie zasad przyjmowaniq na studiaw latach 20I6-2019 laureat,w
oraz /inalistdw olimpiad stopnia centralnego, laureatdw konkurs6w migdzynarodowych oraz
o96lnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnig ze zmianami wprowadzonymi Uchwal4
nr 1799 Senatu Uniwersy'tetu w Bialymstoku z dnia 25 listopada 2015 r., Uchwal4 nr lg35
Senatu Uniwersytetu w Bialystoku z dnja 24 lutego 2016 r., Uchwal4 nr 199g senatu
uniwersy'tetu w Bialymstoku z dnia25 stycznia 2017 r., Uchwala ru 2071 Senatu Uniwersweru
w Bialymstoku z dnia 3 I maja 2017 r. oraz Uchwal a ff 2106 Senatu Uniwersvtetu
w Bialymstoku z dnia 28 czerwca2}lT r.:

l. W czgdci L Nazwa olimpiady/kierunek studi6w/specjalnod6 pkt 15, 21 i37 otrzymujE
brzmienie:

15.

Olimpiada Wiedzy
o Prawach Czlowieka
w Swiecie Wsp6lczesnym

filozofia i etyka, historia, kognitywistyka
i komunikacja, pedagogika, praca socjalna,
socjologia, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie

2t. Olimpiada Wiedzy o Unii
Europejskiej

frlozofra i etyka, historia, kognitywistyka
i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka,
migdzynarodowe stosunki gospodarcze,
pedagogika, praca socjalna, religioznawstwo,
socjologia, stosunki migdzynarodowe, studia
wschodnie. zwzadzanie

37.
Ol impiada Mate maty czna
P ogranicza

(zmiana nanvy z: Migdzynarodowa Bialorusko-
Lit ew s ko- P olska Ol impiada Mat ematyczna)



olimpiady/kierunek studi6dspecjalno5d dodaje si9 pkt 44

Olimpiada Wiedzy o Filmie
i Komunikacji Spolecznej

polska" kognity\ryistyka i komunikacja,
kulturoanawstwo, pedagoglk4 praca socjaln4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Senatu Unfu/e ta w BialJ,mstoka

Dr hab. Robe 'iborowski, proJ, UwB


