
Uchwała nr 2729 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

zmieniająca Uchwałę nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite 

studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku 

akademickim 2020/2021 

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1 

Senat Uniwersytetu w Białymstoku wprowadza następujące zmiany w Uchwale nr 2479 Senatu 

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego 

stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 z późn. zm.: 

 

1) w § 4 ust. 9 po pkt 2 dodaje się zdanie:  

„W przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów za granicą 

kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich 

uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.”, 

 

2) w § 22 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„1. Cudzoziemcy rejestrują się w systemie IRK, zakładają osobiste konta, wypełniają ankietę 

osobową, wnoszą opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 3 oraz załączają zalegalizowane 

lub opatrzone apostille następujące dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym 

tłumaczeniem na język polski w przypadku ubiegania się na studia prowadzone w języku 

polskim lub wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język obcy, w którym 

prowadzone są studia, a w przypadku uzyskania tłumaczenia za granicą innego niż 

uwierzytelnione, wraz z tłumaczeniem zalegalizowanym w polskiej placówce  

dyplomatycznej”,  

 

3) w § 25 ust. 1: 

a) po wyrazie „kandydat” dodaje się wyrazy „będący cudzoziemcem”, 

 

b) 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału): 

a) kopię świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz  

z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, w przypadku 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, 

b) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego 



wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 22 ust. 1,  

w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


