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umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 174.1 KB, 19.06.2020
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ogólnouczelnianej komisji oceniającej pdf, 144.91 KB, 26.08.2020

Uchwała Senatu nr 2609 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego i
zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej pdf, 139.52 KB, 26.08.2020

Uchwała Senatu nr 2608 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Uczelnianej
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Białymstoku przy Al. J. Piłsudskiego 11/4 pdf, 203.04 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2585 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Akademią Technologiczną w Rezekne (Łotwa) pdf, 131.52
KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2584 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdżan)
pdf, 134.33 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2583 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym
im. A. I. Hercena pdf, 141.63 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2582 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Państwową Instytucją Edukacyjną „Instytut Biznesu
Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego” pdf, 141.51 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2581 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Yunnan Univeristy (Chiny) pdf, 128.73 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2580 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
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pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Al-Farabi Kazakh National University (Kazachstan) pdf,
132.92 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2579 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Sichuan University of Science and Engineering (Chiny)
pdf, 134.43 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2578 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Jinzhong University (Chiny) pdf, 128.39 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2577 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Changsha University (Chiny) pdf, 128.53 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2576 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Leshan Normal University (Chiny) pdf, 129.09 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2575 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Liaocheng University (Chiny) pdf, 128.35 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2574 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Bahir dar University (Etiopia) pdf, 127.62 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2573 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Coaching Rodzinny pdf, 147.68 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2572 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie instytucjami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem sądów
powszechnych pdf, 152.61 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2571 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne i Fundusze Unii Europejskiej pdf, 144 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2570 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Prawne aspekty funkcjonowania Lasów Państwowych pdf, 177.54 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2569 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska pdf, 147.5 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2568 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Prawo administracyjne pdf, 147.18 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2567 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Prawniczy Język Angielski pdf, 148.68 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2566 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Prawa Podatkowego pdf, 126.32 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2565 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Modernizacja Kadr Administracji Sądowej pdf, 150.69 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2564 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Lokalnego Prawa Podatkowego pdf, 147.33 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2563 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Kontrola Finansowa pdf, 144.52 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2562 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej pdf, 148.05 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2561 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Dyscyplina Finansów Publicznych pdf, 162.97 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2560 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
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Studia Podyplomowe Administracja Stanu Cywilnego pdf, 147.68 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2559 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pdf, 170.57 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2558 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą pdf, 133.37 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2557 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa pdf, 153.84 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2556 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Asystent rodziny pdf, 153.81 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2555 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Trenerów Grupowych pdf, 151 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2554 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Wspierania Indywidualnego Rozwoju Dziecka pdf, 146.97 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2553 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Organizacja pomocy społecznej pdf, 141.54 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2552 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Wychowania w Rodzinie pdf, 147.53 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2551 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli z Zakresu Doradztwa Zawodowego pdf, 159.92 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2550 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Pedagogiczne pdf, 144.25 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2549 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Nauka o Społeczeństwie pdf, 137.89 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2548 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie wiedzą społeczną w komunikacji rynkowej pdf, 155.81 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2547 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla
kierunku kognitywistyka i komunikacja, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.76
MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2546 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla
kierunku филология obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 16.62 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2545 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku Philology, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 2.19 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2544 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku filologia obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 18.16 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2543 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków
studiów, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do dyscyplin naukowych pdf,
888.05 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2542 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia
studiów wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku pdf, 238.36 KB, 02.07.2020

Uchwała Senatu nr 2541 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania
efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku pdf, 1.37 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2540 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za
postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego oraz zwalniania z tej opłaty pdf, 711.9 KB,
20.04.2020
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Uchwała Senatu nr 2539 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji
habilitacyjnej pdf, 2.33 MB, 15.12.2020

Uchwała nr 2538 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich pdf, 4.21 MB, 20.04.2020

Uchwała nr 2537 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu okresowego
oceniania nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Białymstoku pdf, 129.58 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2536 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia pdf, 178.47 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2535 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Haliny Moniki
Wróblewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 148.15 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2534 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja
Sadowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie
jako podstawowym miejscu pracy pdf, 146.32 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2533 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra
Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 136.44 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2532 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki
Wojtkielewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 146.66 KB, 20.04.2020

Uchwała nr 2531 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabelli Jastrzębskiej na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy pdf, 146.32 KB, 20.04.2020

Uchwała nr 2530 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Teresy Dubis na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy pdf, 145.58 KB, 20.04.2020

Uchwała nr 2529 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji wyborczych,
instytutowych komisji wyborczych, komisji wyborczych kolegiów pdf, 320.6 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2528 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji
dyscyplinarnych o przedstawicieli studentów pdf, 180.8 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2527 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów
Uniwersytetu w Białymstoku pdf, 6.5 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2526 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Széchenyi István (Węgry) pdf, 125.78 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2525 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzania i Administracji Kościelnej pdf, 142.88 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2524 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych,
obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.15 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2523 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością,
obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.32 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2522 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego, obowiązującego od
roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.45 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2521 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
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podyplomowych: Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 995.26 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2520 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spectrum autyzmu,
obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.31 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2519 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Socjoterapii, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.11 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2518 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z
wykorzystaniem gier strategicznych, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.35
MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2517 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w
Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
pdf, 1.4 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2516 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.39 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2515 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, obowiązującego od
roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.24 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2514 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogiki, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.33 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2513 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.4 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2512 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Technologia Informacyjna i Informatyka pdf, 135.68 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2511 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Matematyki pdf, 143.45 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2510 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Metody Aktywizujące w Nauczaniu Matematyki pdf, 144.79 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2509 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Matematyki Finansowej pdf, 144.93 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2508 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej pdf, 149.36 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2507 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo pdf, 145.42 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2506 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.58 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2505 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.13 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2504 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Historii, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
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pdf, 1.23 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2503 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Genealogiczne, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.24 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2502 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Archiwistyki, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.14 MB, 20.04.2020

Uchwała 2501 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych: Studia
Podyplomowe Wiedzy o Kulturze pdf, 138.39 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2500 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego pdf,
154.59 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2499 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja-animacja-promocja pdf, 152.02 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2498 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa pdf, 147.54 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2497 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego pdf, 161.56
KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2496 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie Służbami Podatkowymi pdf, 164.88 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2495 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami pdf, 142.23 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2494 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie jakością w sektorze spożywczym pdf, 144.17 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2493 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie jakością pdf, 139.7 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2492 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Unii Europejskiej pdf, 146.97 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2491 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe „Urzędnik - kompetentny doradca" pdf, 143.65 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2490 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość dla Nauczycieli pdf, 145.18 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2489 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Podatki w Unii Europejskiej pdf, 162.42 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2488 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Nowoczesne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej pdf, 162.42 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2487 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro pdf, 147.18 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2486 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe MBA (w języku polskim) pdf, 140.66 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2485 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe MBA (w języku angielskim) pdf, 144.04 KB, 20.04.2020
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Uchwała Senatu nr 2484 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Informatyczne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem pdf, 146.88 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2483 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Analizy Finansowej i Metodologii Badań pdf, 171.73 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2482 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Przyroda IV Etap edukacyjny pdf, 152.53 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2481 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla
kierunku pedagogika, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 3.84 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2480 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia, od
roku akademickiego 2023/2024, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów
konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich pdf, 1.15 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2479 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 pdf, 9.87 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2478 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków
prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych pdf, 1.89 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2477 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia koloru tóg dziekanów
wydziałów, dyrektorów instytutów oraz dyrektora filii Uniwersytetu w Białymstoku pdf, 205.69 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2476 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania wydziałów i instytutów oraz
kolegiów funkcjonujących w ramach wydziału w Uniwersytecie w Białymstoku pdf, 361.21 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2475 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-
finansowego Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2019 pdf, 2.32 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2474 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2018 i podziału wyniku finansowego pdf, 178.19 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2473 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dr. Piotrowi Łozowskiemu
nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pdf, 144.35 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2472 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dr. hab. Mateuszowi
Machajowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą
nadania stopnia doktora habilitowanego pdf, 154.32 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2471 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie kandydatury prof. dr hab. Teresy
Chynczewskiej-Hennel na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk pdf, 129.73 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2470 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie kandydatów na członków Polskiej
Komisji Akredytacyjnej na kadencję od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. pdf, 146.16 KB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2469 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Haliny
Święczkowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 133.2 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2468 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Eugeniusza
Ruśkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie
jako podstawowym miejscu pracy pdf, 134.01 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2467 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Urszuli
Wróblewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 134.12 KB, 20.04.2020
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Uchwała Senatu nr 2466 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny
Borawskiej-Kalbarczyk na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 136.25 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu 2465 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada Wojciecha
Talmonta-Kamińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 138.05 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2464 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza
Roberta Drozdowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 136.6 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2463 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny
Szerszunowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 133.88 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2462 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Nosek na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy pdf, 132.07 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2461 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Niny Siemieniuk
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy pdf, 133.27 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2460 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Kazimierza
Stanisława Meredyka na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 134.87 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2459 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Ady
Wróblewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 133.17 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2458 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. Anety Doroty
Petelskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie
jako podstawowym miejscu pracy pdf, 134.64 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2457 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Magdaleny
Grabowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 135.32 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2456 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jacka
Witolda Morzyckiego na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie umowy o pracę, w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy pdf, 134.27 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2455 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
pdf, 16.14 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2454 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości pdf, 227.1 KB,
20.04.2020
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Uchwała Senatu nr 2442 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
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obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.25 MB, 20.04.2020

Uchwała nr 2438 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf,
1.23 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2437 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Administracji Publicznej, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.29 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2436 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych pdf, 147.28 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2435 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Matematyki, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 978.61 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2434 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.28 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2433 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe z Fizyki, obowiązującego od roku 2019/2020 pdf, 1.03 MB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2432 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku Pedagogy, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 4.53 MB, 20.04.2020
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International relations, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.33 MB, 20.04.2020
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roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.44 MB, 20.04.2020
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podyplomowych: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami, obowiązującego od
roku akademickiego 2019/2020 pdf, 2.79 MB, 20.04.2020
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obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.61 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2412 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora
Publicznego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.17 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2411 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.45 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2410 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązującego od
roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.43 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2409 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Menedżerskie, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.93 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2408 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.05 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2407 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, obowiązującego od
roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1023.55 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2406 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego
obrotu towarowego, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.37 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2405 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych,
obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 1.67 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2404 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.3 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2403 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Chemii na Studia Podyplomowe Chemia i ustalenia programu
studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Chemia, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 1.25 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2402 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy studiów
podyplomowych: Studia Podyplomowe Biologii na Studia Podyplomowe Biologia i ustalenia
programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Biologia, obowiązującego od roku
akademickiego 2019/2020 pdf, 1.26 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2401 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla
kierunku bezpieczeństwo i prawo, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 3.14 MB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2400 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie programów studiów dla
kierunku praca socjalna, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 5.93 MB,
20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2399 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 7.63 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2398 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku Philology, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 2.65 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2397 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku filologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 17.86 MB, 20.04.2020
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Białymstoku pdf, 162 KB, 20.04.2020
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stopnia pdf, 174.51 KB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2385 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych:
Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe pdf, 119.5 KB, 20.04.2020
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Uchwała Senatu nr 2381 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla
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Uchwała Senatu nr 2379 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku pedagogika
specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim i ustalenia
programu studiów, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 11.87 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2378 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu
ogólnoakademickim i ustalenia programu studiów, obowiązującego od roku akademickiego
2019/2020 pdf, 9.35 MB, 20.04.2020

Uchwała Senatu nr 2377 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla
kierunku Computer Science, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 pdf, 10.24 MB,
20.04.2020
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