
 

Załącznik nr 2 

do Uchwały nr 2721 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia  

 

1. Kierunek: Administracja 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych lub społecznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów,  

–  preferowany kierunek studiów – administracja. 

 

2. Kierunek: Bezpieczeństwo i prawo  

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych lub społecznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

3. Kierunek: Biologia 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku), 

medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, 

nauki o zdrowiu), rolniczych (dyscypliny: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, 

technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo), inżynieryjno-

technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa, 

górnictwo i energetyka), 

–  preferowany kierunek studiów – biologia. 

 

4. Kierunek: Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będzie brana pod uwagę:  

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach należących 

do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych  (dyscyplina: nauki biologiczne), 

–  kierunek preferowany – biologia. 

 

5. Kierunek: Chemia 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki chemiczne), medycznych i nauk o zdrowiu  

(dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu), inżynieryjno-

technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna), 

–  preferowany kierunek studiów – chemia. 

 

 



 

 

6. Kierunek: Chemia kryminalistyczna i sądowa 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki 

fizyczne), medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki 

medyczne, nauki o zdrowiu), inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: inżynieria 

biomedyczna, inżynieria chemiczna). 

 

7. Kierunek: Ekonomia 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

8. Kierunek: Ekonomia – profil praktyczny (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

w Wilnie) 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie 

odpowiadającym 6. lub 7. Poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach 

należących do dziedziny nauk społecznych, 

–   średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–   wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia 

pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku 

innym niż język polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie 

dojrzałości (kryterium niepunktowane). 

 

9. Kierunek: Filologia 

Moduł specjalizacyjny: filologia angielska 

(oferta edukacyjna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka 

angielskiego na poziomie C1) 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów,  

–   preferowany kierunek studiów – filologia angielska; w przypadku ukończenia innych 

kierunków należy udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Kierunek: Filologia 

Moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki 

(oferta edukacyjna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka 

angielskiego na poziomie C1 i zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu 

translatoryki) 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów  drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów,  

–   preferowany kierunek studiów – filologia angielska; w przypadku ukończenia innych 

kierunków należy udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1, 

–    w przypadku kandydatów cudzoziemców znajomość języka polskiego powinna być 

potwierdzona właściwym dokumentem na poziomie C2. 

 

11. Kierunek: Filologia 

Moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – przekładoznawstwo 

(oferta edukacyjna dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka 

rosyjskiego na poziomie C1 zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu 

przekładu) 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków z zakresu filologii 

rosyjskiej:  

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

W przypadku absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, którzy 

wykażą się praktyczną znajomością języka rosyjskiego na poziomie C1 według Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy: 

–  ocena z egzaminu wstępnego w języku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program 

studiów I stopnia). 

 

12. Kierunek: Filologia polska  

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–  preferowany kierunek studiów – filologia polska, 

–  obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do osób, które nie kończyły 

filologii polskiej. 

 

13. Kierunek: Filozofia 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedzin 

nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych  

i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych, sztuki, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 



 

14. Kierunek: Fizyka 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika, 

informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria biomedyczna, inżynieria 

chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria 

mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) lub dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu (dyscyplina: nauki medyczne), lub dziedziny nauk 

ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki 

chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku), 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

15. Kierunek: Historia  

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych (dyscypliny: historia, archeologia, filozofia, językoznawstwo, nauki 

o kulturze i religii, nauki o sztuce) lub dziedziny nauk społecznych (dyscypliny: nauki 

o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, prawo 

kanoniczne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, 

ekonomia i finanse), 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

16. Kierunek: Informatyka 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: informatyka) lub dziedziny nauk inżynieryjno-

technicznych (dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacyjna, automatyka, 

elektronika i elektrotechnika) lub na kierunkach studiów, gdzie udział dyscyplin: 

informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja wynosi co najmniej 40%, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–  preferowany kierunek studiów – informatyka. 

 

17. Kierunek: Kryminologia 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych lub humanistycznych,  

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–  preferowany kierunek studiów – kryminologia. 

 

18. Kierunek: Kulturoznawstwo 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych lub do dziedziny nauk społecznych lub sztuki,  

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–  preferowany kierunek studiów – kulturoznawstwo. 



 

19. Kierunek: Matematyka 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: matematyka, nauki fizyczne, informatyka),  

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–  preferowany kierunek studiów – matematyka. 

 

20. Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych,  

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

21. Kierunek: Pedagogika  

Dla kandydatów posiadających tytuł licencjata (magistra) uzyskany po ukończeniu studiów na 

kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub 

społecznych, albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem 

posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.  

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:  

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich),  

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów,  

–  preferowany kierunek studiów – pedagogika. 

 

22. Kierunek: Praca socjalna 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych lub społecznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów,  

–  preferowany kierunek studiów –  praca socjalna. 

 

23. Kierunek: Socjologia 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej  

z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, sztuki, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

24. Kierunek: Stosunki międzynarodowe  

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

humanistycznych (dyscypliny: historia, filozofia, językoznawstwo, nauki o kulturze  

i religii, nauki o sztuce) lub społecznych (dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki 

prawne, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji 



 

społecznej i mediach, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna  

i gospodarka przestrzenna), 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

25. Kierunek: Zarządzanie 

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: 

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów. 

 

 


