Uchwala nr 2058
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 26kwietnia 20li r.

i trybu rekrutacji prowatlzonej w drodze elektronicznej
jednolite
na
stutlia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego
stopnia w roku akademickim 2018/2019

w sprawie warunkdw

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wy*zym (t j. Dz. U . 22016 r., poz. 1842 z poin. zm.), zwanej dalej Ustawq, Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku ustala nastgpuj4ce warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie,
studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 201 8/20l 9:

w Bialymstoku

$l

prowadzi rekrutacjg kandydat6w na jednolite studia
magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie Intemetowel

l. Uniwersl.tet

Rejestracji Kandydat6w, zwanym dalej IRK, na stronie intemetowej irk.uwb.edu.pl.
jest dostgpna przez cal4 dobg w okresie rejestracji, wynikaj4cym
z harmonogramu rekrutacji, w trybie umo2liwiajqcym rejestracjg i modyfikacjg dokonanych
wpis6w. Poza tym okresem rejestracja internetowa dziala w trybie informacyjnym (tylko
do odczytu).
3. Dziekan zapewnia dostgp do stanowisk komputerowych, umoZliwiaj4cych kandydatom
dokonanie rejestracji w IRK.
4. Rejestracja kandydata przez system IRK jest warunkiem przyst4pienia do postgpowama
rekrutacyjnego.
5. W celu rejestracji w IRK kandydat:
zaldada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL
kandydata, a jedli nie posiada on numeru PESEL jedenastocyfrowy numer
wygenerowany przez system IRK),
2) wypelnia i zatwierdza ankietg osobow4, w tym podaje informacje o ukoriczonej szkole,
uczelni i dokumencie uprawniaj4cym do podjgcia studi6w,
3) legitymuj4cy sig Swiadectwem dojrzaloSci/maturalnym podaje przedmioty zdawane na
matwze objgte zasadami rekrutacji oraz ich poziomy,
4) zobowiqzany do zdawania egzamin6w wstgpnych wskazuje egzaminy, kt6re bgdzie
skladal,
5) dokonuje wyboru kierunk6w studi6w/specjalno5ci i form studi6w okredlajqc swoje
preferencje,
6) wnosi oplatg w wysokoSci podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy
o numerze wygenerowanym przez system IRK,
7) wczytuje plik z fotografi4 legitymacyjn4 spelniaj4c4 wymagania jak do dowod6w
osobistych.
6. Rejestracjg internetowE uznaje sig za wiaS24c4 w przypadku, gdy kandydat wprowadzi
wszystkie niezbqdne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formg studi6w, wniesie oplatg
przyjgciem na studia uzyska na osobistym koncie
za postEpowanie zwiqzane
rejestracyjnym potwierdzenie wptywu tej oplaty.

2. Rejestracja intemetowa

l)

z

i

7.

Kandydat jest zobowiqzany do zachowania w tajemnicy hasla dostgpu do osobistego konta

rejestracyjnego. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostgpnienia tego hasla osobom
trzecim, w szczeg6lnoSci za zmiany zapis6w autoryzowane tym haslem.
8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoSci za brak mo2liwoSci rejestracj i lub dokonania zmian
spowodowany awariami sieci niezaleznymi od Uczelni lub okesowym przeci4Zeniem
serwer6w UwB.
9. Osobiste konto rejestracyjne kandydata slu2y do:
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,
2) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunk6w i form studi6w,
3) przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotycz4cych kolejnych etap6w
postgpowania rekrutacyjnego, w tym wynik6w kolejnych etap6w postgpowania oraz
terminu i miejsca skladania dokument6w.
I 0. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym 2r6dlem przekazywania kandydatowi informacj i.
Oznacza to, Ze wiadomoSci umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje sig za
dostarczone wiegiz4ce. Decyzle w sprawach przyjgcia na studia przekazywane s4
kandydatom w formie pisemnej.
ll.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoSci za skutki niezapoznania sig kandydata
z wiadomoSciami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracjq daty kolejnej aktualizacji.

i

s2

Termin rozpoczgcia rekrutacji na studia na wszystkich poziomach i formach ksztalcenia ustala
sig na dzien 15 maja 2018 r., zakoiczenia na dziei 28 wrzeSnia 2018 r. z zastrzezeniem, ze
szczeg6lowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydat6w ustalony zostanie zarz4dzeniem Rektora w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

$3

Wysoko66 i zasady wnoszenia oplaty za postgpowanie zwi4zane
ustalane corocznie zarz4dzeniem Rektora na dany rok akademicki.

I

.

2.
3.
4.
5.

z przyjqciem na studia

sE

$4
Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza powolana przez Dziekana Wydzialowa Komisja
Rekrutacyjna, zwana dalej WKR. WKR podejmuje decyzje w sprawach przyjgcia na studia

i zawiadamia kandydat6w o podjgtej decyzji. W przypadku mniejszej liczby kandydat6w,
o kt6rej mowa w $ 23, WKR wydaje decyzje po uzyskaniu zgody Rektora. Decyzje WKR
podpisuje jej Przewodnicz4cy.
W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, komisji rekrutacyjnej nie powoluje sig,
a decyzje w sprawach przyjgcia na studia podejmuje Dziekan.
Przewodnicz4cym WKR jest Dziekan lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez
Dziekana.
Przewodnicz4cy WKR wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie zagadnieh
(test6w) na egzamin wstgpny.
Do zadari WKR nalezy w szczeg6lnodci:
zatwierdzanie zagadniei (test6w) na egzamin wstgpny,
przepr owadzenie postgpowania rekrutacyj ne go,
3) obliczanie w systemie IRK punkt6w kwalifikacyjnych kandydat6w oddzielnie dla
ka-:Zdego kierunku studi6w,
oznaczanie w systemie IRK os6b zakwalifikowanych do przyjgcia na studia w ramach
liczby miejsc,
5) kontrola kompletnoSci dokument6w skladanych przez kandydat6w,

l)
2)
4)

6)

zatwierdzanie list kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia w ramach
liczby miejsc, oznaczanie w systemie IRK os6b przyjgtych na studia w ramach liczby
miejsc,
podejmowanie decyzji w sprawach przyjgcia na studia, wydruk decyzji oraz
zawiadomienie kandydata o podjgtej decyzji,
wydruk zbiorczych protokol6w rekrutacyjnych,
import danych z systemu IRK do systemu USOS,
l0) opiniowanie odwolari do Uczelnianej Komisji Rekrutacyj nej,
l1) wydawanie za{wiadczeh informuj4cych o statusie kandydata w post?powanru
rekrutacyjnym,
12) udostgpnianie do wgl4du kandydatom, w obecnoSci przedstawiciela WKR, prac
egzaminacyjnych w terminie l4 dni od dnia ogloszenia wynik6w.
W pracach WKR bior4 udzial przedstawiciele student6w. Ich liczbg okreSla Rada Wydzialu
na wniosek organu Samorz4du Studenckiego.

7)

8)
9)

6.

l.
2.

$5
Uczelnian4 Komisjg Rekrutacyjn4, zwan4 dalej UKR, powotuje Rektor. Przewodnicz4cym
UKR jest Prorektor ds. Studenckich. W sklad UKR Rektor mo2e powolai przedstawiciela
Samorz4du Studenckiego.
Do zadari UKR naleZy w szczeg6lno5ci:
1) koordynacja i nadz6r nad prac4 WKR,
2) przyjmowanie informacji i protokol6w WKR z wynik6w i przebiegu postgpowania
rekrutacyjnego na kierunkach i specjalnodciach,

3) rozpatrywanie odwolari kandydat6w

od

decyzji podjgtych przez WKR

i zawiadamianie kandydat6w o podjgtej decyzji.

l.

$6

Od decyzji WKR w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do UKR, w terminie l4
dni od dnia dorgczenia decyzji. Decyzja UKR jest ostateczna. Decyzje UKR podpisuje jej

Przewodnicz4cy.

Dziekana w sprawach przyjgcia na studia sluZy odwolanie do Rektora,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Decyzja Rektorajest ostateczna.
Podstaw4 odwolania od decyzji w sprawach przyjgcia na studia moze byijedynie wskazanie
naruszenia warunk6w i trybu rekrutacj i na studia.

2. Od decyzji
3.

l.
2.

$7
WKR, na podstawie posiadanych informacji o kandydatach niepelnosprawnych, doloZy
wszelkich staran, aby zapewnii tym kandydatom dogodne warunki uczestnictwa
w postgpowaniu rekrutacyj nym.
Szczeg6lowe zasady uczestnictwa kandydat6w niepelnosprawnych w postgpowanru
rekrutacyjnym na studia okresla Dziekan, nie p62niej niz l4 dni przed dat4 rozpoczgcia
egzamlnu wst9pnego.

$8
Laureaci i finaliSci olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkurs6w migdzynarodowych
i og6lnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnig, przyjmowani s4 na studia na
zasadach okreSlonych odrgbnq uchwalE Senatu.

$e
Liczba miejsc na poszczeg6lne kierunki/specjalnoSci studi6w zostanie ustalona odrgbn4
uchwalq Senatu.

$10

w $$ 11 21 stosowane s4 podczas postgpowania rekrutacyjnego kandydat6w na wszystkie kierunki
studi6w/specjalno6ci, chyba 2e szczeg6lowe zasady rekrutacji okreSlone w Zal4cznikach do
Zasady rekrutacji kandydat6w na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku okre6lone

Uchwaly stanowi4 inaczej.

1.

$ 11
Rekutacja kandydat6w na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa
sig na podstawie:
wynik6w czE6ci pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzaloSci uzyskanych
z przedmiot6w objgtych postgpowaniem rekrutacyjnym,
2) egzaminu wstgpnego: pisemnego lub/i ustnego ustalonego dla kandydat6w, o kt6rych
mowa w $ 18 ust. 1.
W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, rekrutacja kandydat6w na jednolite studia
magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa sig na podstawie zlo2enia wymaganych
dokument6w, a w szczeg6lnoSci Swiadectwa maturalnego/Swiadectwa dojrzaloSci.

l)

2.

$12
Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w wyniku postgpowania rekrutacyjnego
na jednolite studia magisterskie studia pierwszego stopnia wynosi 100. Liczbg punkt6w
uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala siQ z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:
w przypadku, gdy zasady rekrutacj i przewiduj4 tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako
wynik ostateczny przyjmuje sig liczbg punkt6w uzyskanych z tego przedmiotu,
2) w przypadku, gdy pod uwagg brane s4 wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu
dojrzaloSci z wigcej niZ jednego przedmiotu, wyniki z poszczeg6lnych przedmiot6w
egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzaloSci (z przedmiot6w objgtych rekrutacj 4) s4
sumowane, a nastgpnie dzielone przez liczbE przedmiot6w,
przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 moZliwoSi wyboru przedmiotu,
3)
kwalifi kowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.

i

l)

w

$13

Rekrutacja kandydat6w posiadajqcych Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane w systemie nowej
matury odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:
1) wartoSi liczbow4 wyniku egzaminu maturalnego wyrazonego procentowo przyj muje sig za
podstawg obliczenia liczby punkt6w uzyskanych w postgpowaniu rekrutacyjnym (l%

:

2)

lpkt),
wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnozony jest przez wsp6lczynnik
0.65.

3) wynik

egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnozony jest przez wsp6lczynnik

1.0.

4)

wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas duT-rjgzycznych mnoZony jest ptzez
wsp6lczynnik 1,3 zzastrze2eniem, ze jeSli wynik uzyskany po zastosowaniu wsp6lczynnika
przeVroczy liczbg 100, przyjmuje sig, 2e kandydat uzyskal 100 pkt.

$14
Rekutacja kandydat6w posiadaj4cych Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane w systemie starej
matury odbywa sig z zachowaniem zasady, ze oceny z egzarninu dojrzaloSci z przedmiot6w
branych pod uwagg przy rekrutacji przeliczane bgdq na punkty w postgpowaniu rekrutacyjnym
w nastgpuj4cy spos6b:
w skali 6-stopniowej:
90 pkt
6,0
5,0
75 pkt
55 pkt
4,0

w skali 4-stopniowej:
80 pkt
5,0
4,0
60 pkt
pkt
40
3,0

3,0 2,0 -

40 pkt
20 pkt

$ ts
Rekrutacja kandydat6w posiadaj4cych dyplom IB (lntemational Baccalaureate) uzyskany
w ramach programu Matury Migdzynarodowej odbywa sig wedlug nastgpujqcych zasad:
maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w postgpowaniu rekutacyjnym
z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie wyzszym (HL) wynosi 100,
2) maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania w postgpowaniu rekutacyjnym
z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie niZszym (SL) wynosi 65,
3) oceny (punkty na dyplomie IB) b9d4 przeliczane na punkty w postQpowaniu rekutacyjnym
w nastgpuj4cy spos6b:
a) poziom rozszerzony (HL): 7 - 100 pkt, 6 - 85 pkt, 5 - 70 pkt, 4 - 55 pkt, 3 - 45 pkt,
2 - 30 pkt, I - l5 pkt,
b) poziom podstawowy (SL): 7 - 65 pkt, 6 - 60 pkt, 5 - 50 pkt, 4 - 40 pkt, 3 - 30 pkt,

l)

2-20pkt, l-0pkt,
4) w przypadku jgzyk6w obcych za poziom

podstawowy - SL uznaje siE poziom Ab initio
oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony - HL uznaje sig poziomy: Al (SL lub HL), A2
(SL lub HL) oraz B HL.
$ 16

Rekrutacja kandydat6w posiadajEcych dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez
Szkoly Europejskie odbywa sig wedlug nastgpuj4cych zasad:

1) maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania w postgpowaniu rekrutacyjnym
z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi
100,

2)
3)

maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania w postgpowaniu rekrutacyjnym
zjednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,
oceny (punkty na dyplomie EB) bgd4 przeliczane na punkty w postgpowaniu rekutacyjnym
w nastgpuj4cy spos6b:
a) poziom rozszerzony i zaawansowany: (8,0 - l0) - 100 pkt, (7,0 -7,9) - 85 pkt, (6,0

6,9)-70pkt,(5,0-5,9)-55pkt,(4,0-4,9)-40pkr,(3,0-3,9)-2spkt,(1,0-2.9)

poziom podstawowy: (9,0 l0) - 70 pkt, (8,0 - 8,9) - 60 pkt, (7,0 7 ,9) - 50 pkt, (6,0
- 6,9) - 40 pkt, (s,0 - s,9) - 30 pkt, (4,0 - 4,9) - 20 pkt, (1,0 - 3,90) - 0 pkt,
w przypadku jgzyka polskiego i jgzyk6w obcych za poziom podstawowy uznaje sig L I , L4,
L5. za poziom rozszerzony uznaje sig Ll+3. L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje
sie L2+3.
w przypadku pozostalych przedmiot6w za poziom podstawor+y uznaje sig 2 i 3 (liczba
godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje siq 4 i 5, aza poziom zaawansowany
5+3.

b)

4)
5)

1.

- l0 pkt,

-

017
Rekrutacja kandydat6w na studia drugiego stopnia odbywa sig na nastgpuj4cych zasadach:
l) je2eli podstaw 4 przyjgcia na studiajest ostateczny wynik studi6w (ocena na dyplomie)
lub ostateczny wynik studi6w i drednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia (drugiego
stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich), to:
a) ocena z dyplomu przy rekrutacj i przeliczanajest na punkty w nastgpuj4cy spos6b:
100 pkt
A<
80 pkt
a(l
60 pkt
40 pkt
20 pkt
3,0

5,0 -

Maksymalna liczba punkt6w uzyskanych za oceng na dyplomie wynosi 100.
b) Srednia ocen ze studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia lubjednolitych
studi6w magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1.
Maksymalna liczba punkt6w, kt6r4 moZna uzyskac ze 6redniej ocen, wynosi 5,0,
c) maksymalna liczba punkt6w uzyskana w wyniku postgpowania rekrutacyjnego
wynosi 105 (suma punkt6w: ocena na dyplomie oraz Srednia ze studi6w pierwszego
stopnia, studi6w drugiego stopnia lub jednolitych studi6w magisterskich),
d) w przypadku, gdy zasady rekutacji wskazuj4 kierunek preferowany, kandydatom,
kt6rzy ukoriczyli inne kierunki studi6w, uzyskane punkty rekutacyjne mnoZymy
przez wsp6lczynnik 0,65,
2) jezeli podstaw4 przyjgcia na studia jest wynik egzaminu wstgpnego, rozmowy
kwalifikacyjnej maksymalna liczba punkt6w uzyskanych z egzaminl, rozmowy
kwalifikacyjnej wynosi 1 00.
W przypadku, gdy wstgp na studia jest wolny, rekrutacja kandydat6w na studia drugiego
stopnia odbywa sig na podstawie zlo2enia wymaganych dokument6w, a w szczeg6lnoSci

-

dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych
studiow magisterskich).
$ l8

l. Rekrutacja kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo polskie oraz

cudzoziemc6w
podejmujqcych studia na zasadach obowiqzuj4cych obywateli polskich, posiadaj4cych
Swiadectwo dojrzaloSci/dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych uzyskane za granic4, na
studia prowadzone w jgzyku polskim odbywa sig na nastgpujqcych zasadach:
postgpowaniu rekrutacyjnym okreSlana jest
1) liczba punlt6w uzyskanych
indywidualnie dla kazdego kandydata przez WKR na podstawie Swiadectwa
doj rzaloSci/dyplomu ukoriczenia studi6w wyZszy ch, z zasrzezeniem $ $ I 5 - I 6,
2) jezeli liczba punkt6w uzyskanych w postgpowaniu rekrutacyjnym nie jest moZliwa do
ustalenia na podstawie Swiadectwa dojrzalo5ci/dyplomu ukoriczenia studi6w wyZszych,
podstaw4 rekrutacj i jest wstgpny egzarnin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna
zgodnie z postanowieniami szczeg6lowych zasad rekrutacji, okeSlonymi w
Zal4cznikach do Uchwaly.
Kandydaci cudzoziemcy:
l) kt6rym udzielono zezwolenia na pobyt staly,
2) posiadaj4cy status uchodZcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) korzystaj4cy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pracownicy migruj4cy, bgd4cy obywatelami paristwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paristwa czlonkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a tak2e czlonkowie ich rodzin, je2eli mieszkajq na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
5) kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta dlugoterminowego Unii Europejskiej,
6) kt6rym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie
na pobyt czasowy w zwiqzku z okolicznoSci4, o kt6rej mowa w art. 127, art. 159 ust. I

w

-

-

lub art. 186 ust. t pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (t.

j. Dz. U.22016

r., poz. 1990 zpo2n. zm.),

7) kt6rym udzielono ochrony uzupelniaj4cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) obywatele pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej, paristw czlonkowskich
strony umowy
Wolnym Handlu (EFTA)
Europejskiego Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i czlonkowie
ich rodzin, posiadajqcy prawo stalego pobytu,

o

-

mog4 podejmowad i odbywai studia wyZsze na zasadach obowi4zuj4cych obywatelt
polskich.
3. Cudzoziemcy, kt6rzy posiadaj4 kartg pobytu z adnotacj4 ,,dostgp do rynku pracy", wizg
Schengen lub wizg krajowq wydan4 w celu wykonywania pracy na terltorium
Rzec4pospolitej Polskiej, mog4 podejmowai i odbywai studia wyzsze, studia
doktoranckie oraz ksztalcenie w innych formach, a takze uczestniczyl w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odplatnoSci. Osobom tym nie przysluguje
prawo do stypendium socjalnego.
A
Obywatele pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paistw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i czlonkowie ich rodzin, posiadaj4cy
Srodki finansowe niezbgdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas studi6w, mog4
podejmowai i odbywa6 studia wyZsze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztalcenia,
a takze uczestniczye w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowi4zuj4cych obywateli polskich, z tym ze osobom tym nie przysluguje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych i zapom6g,
albo na zasadach okre6lonych w aft. 43 ust. 3 i 4 Ustawy.
5. Kandydaci-posiadacze waznej Karty Polaka mogq podejmowa6 studia na zasadach
obowiqzuj4cych obyrvateli polskich albo na zasadach okreSlonych w art. 43 ust. 3 i 4
Ustawy.
Kandydaci cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, 4 i 5 podejmujq studia na podstawie art.

43ust.3i4Ustawy.
Swiadectwo dojrzaloSci wydane za granic4 jest uznawane na podstawie art. 93 ustany
z dnia 7 wrze5nia 1991 r. o syslemie oiwiaty (t. j.Dz.U.z2016r.,poz. 1934 zp62n. zm.).
Kandydat zobowipany jest do dokonania tlumaczenia dokumentu na jgzyk polski przez
tlumacza przysigglego (wskazane jest dostarczenie przez kandydata uwierzytelnionego
dokumentu okreSlaj4cego skalg ocen obowipuj4cq w macierzystej szkole).
8. Dyplom ukoriczenia studi6w wylszych wydany za granic4 jest umawany za r6wnowa2ny
odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytulowi zawodowemu na podstawie art. 191a ust.
1 i 7 Ustawy. Kandydat zobowi4zany jest do dokonania tlumaczenia dokumentu na jgzyk
polski przez tlumacza przysigglego (wskazane jest dostarczenie przez kandydata
uwierzytelnionego dokumentu okredlajqcego skalg ocen obowiqzujqc4 w macierzystej
uczelni).

7.

$le

studia na podstawie art. 43 ust. 2a,3,
mog4 byi przyjmowani na studia prowadzone w jgzyku polskim, jeZeli:

l. Kandydaci cudzoziemcy podejmujqcy

l)

4,5 Ustawy

uko6cz4 roczny kurs przygotowawczy do podjEcia nauki w jqzyku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez ministra wladciwego do spraw szkolnictwa
wyZszego lub

posiadaj4 certyfikat znajomoSci jgzyka polskiego wydany przez Palistwow4 Komisjq
Po!;viadczu'ia Znajomo6ci Jgzyka Polskiego jako Obcego lub
3) uzyskaj4 potwierdzenie uczelni przyjmuj 4cei, 2e ich przygotowanie oraz stopien
znajomoSci jgzyka polskiego pozwalaj4 na podjgcie studi6w w jgzyku polskim
Kandydaci cudzoziemcy, o kt6rych mowa w ust. 1, mog4 byi przyj mowani na studia
prowadzone w jgzyku obcym, jeZeli legitymuj4 sig dokumentem potwierdzajqcym
znajomosi jgzyka obcego, w kt6rym prowadzone s4 studia, wskazanym w $ 2 ust. 2
rczporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 12 pu2dziemlka 2006 r.
w sprouie podejmowania i odbyvania przez cudzoziemcdw studi6w i szkolen oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. 22016 r., poz.

2)

1501) z zzstrzeleniem ust. 3.

3.

Dokumentami potwierdzaj4cymi znajomoS6 jgzyka obcego s4 r6wnieZ Swiadectwa,
dyplomy lub inne dokumenty potwierdzaj4ce ukoticzenie za granic4 szkoly
ponadpodstawowej, w kt6rej zajgcia byly prowadzone w tym samym j gzyku obcym,
w jakim cudzoziemiec bgdzie odbywal studia w Polsce.

s20
Kardydaci posiadaj4cy obywatelstwo polskie oraz kandydaci cudzoziemcy podejmuj4cy studia
na zasadach obowipuj4cych obywateli polskich mog4 byd przyjmowani na prowadzone
w jgzyku obcym studia:
l) pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie jezeli zloZyli egzamin
maturalny z jgzyka obcego, w jakim b9d4 odbywali studia,
2) drugiego stopnia - jezeli spelniaj4 warunki okredlone w pkt I lub $ 19 ust. 2 i 3,
a w przypadku filologii obcych -je2eli posiadaj4 dyplom ukoiczenia studi6w wy2szych
na kierunku filologia w zakresie jEzyka, w jakim b9d4 odbywai studia.

-
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1. W

2.
3.

postgpowaniu rekrutacyjnym nie uwzglgdnia sig certyfikat6w jgzykowych,
z zasfizezeniem $ 19 ust. 2 i $ 20 pkt 2.
Kandydata, kt6ry nie stawil sig w wyznaczonym terminie na egzaminie
wstgpnym/rozmowie kwalifikacyjnej, wyl4cza sig z postgpowania rekrutacyjnego.
Kandydat, kt6ry przedstawll orzeczenie lekarskie stwierdzaj4ce przeciwwskazania
zdrowotne do podjgcia studi6w na wybranym kierunku, nie moZe byi przyjgty na ten
kierunek studi6w.

l.
2.

3.

l.
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W przypadku niewyczerpania liczby miejsc na skutek rezygnacji kandydat6w WKR
wypelnia wolne miejsca kwalifikuj4c do przyjgcia osoby zajmuj4ce kolejne pozycj e
w zbiorczym protokole rekrutacyj nym.
Jezeli w postgpowaniu rekrutacyjnym wigcej ni2 I kandydat uzyska tP sam4 liczbg punkt6w
co kandydat zajmuj4cy ostatnie miejsce w ramach ustalonej liczby miejsc, decyzjg w
sprawie przyjgcia wszystkich kandydat6w z t4 liczb4 punkt6w podej muje Rektor na
wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana.
Decyzje o zwigkszeniu liczby miejsc oraz przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji
podejmuje Rektor na wniosek WKR zaopiniowany przez Dziekana.
$23
Studia na danym kierunku/specjalno6ci mogq by6 uruchomione przy liczbie kandydat6w
zakwalifikowanych do przyjgcia na studia:
1) nie mniejszej ni2 30 os6b - w przypadku studi6w stacjonamych,
dla filologii obcych) os6b w przypadku studi6w
2) nie mniejszej niz 50 (30
niestacjonamych.
W przypadku, gdy liczba kandydat6w zakwalifikowanych do przyjEcia na dany
kierunek/specjalnoSi jest mniejsza niz okreSlona w ust. 1, a WydzialUczelnia dysponuje
wolnymi miejscami na innych kierunkach/specjalnoSciach, WKWUKR proponuje
kandydatom przyjgcie bez dodatkowej rekrutacji na inny - pokrewny kierunek/specjalnoSc.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach studia na danym kierunkr:/specjalno6ci mog4
zostai uruchomione przy liczbie kandydat6w zakwalifikowanych do przyjqcia mniejszej
niz okeSlona w ust. 1 na podstawie decyzji:
Senatu, zawartel w uchwale ustalaj4cej liczbg miejsc na studia,
2) Rektora, podjgtej na uzasadniony wniosek Dziekana.

-

2.

3.

l)

-

524

Od kandydat6w zakwalifikowanych do przyjgcia na studia wymagane s4

nastgpuj4ce

dokumenty:
I

) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawieraj4ca imig (imiona)
i nazwisko, datg i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwg
i numer dokumentu tozsamoSci, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

2) poSwiadczona przez uczelnig (na podstawie przedloZonego oryginalu)

- kopia

Swiadectwa dojrzalodci

albo kopia

Swiadectwa dojrzaloSci

i zaiwiadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczegolnych przedmiot6w
w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie,
kopia dyplomu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia
lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
inne dokumenty zgodnie z wymogami zasad. rekrutacji zapisanymi w $ 19
$ 20 w przypadku kandydata cudzoziemca. Swiadectwa dojrzaloSci/dyplomy
ukoriczenia studi6w uzyskane za granic4 musz4 byi zalegalizowane lub opatrzone
apostille (rvym6g legalizacji nie dotyczy dyplom6w Intemational Baccalaureate
oraz dyplom6w European Baccalaureate) wraz z tlumaczeniem przysigglym na
jgzyk polski,
3) podwiadczona przez Uczelnig kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub
Polsce wraz
nastgpstw nieszczgdliwych wypadk6w na okres ksztalcenia
z tlumaczeniem na jgzyk polski w przypadku kandydat6w na studia bgd4cych
cudzoziemcami albo oSwiadczenie cudzoziemca, ubiegaj4cego sig o przyjgcie na studia,
2e moze przyst4pii do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwlocznte
po rozpoczEciu ksztalcenia.
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzaj4ce brak przeciwwskazari do studiowania na wybranej
specjalnoSci (dotyczy kierunk6w: chemia, biologia i ochrona drodowiska), w przypadku
kandydat6w cudzoziemc6w zaSwiadczenie lekarskie o braku przeciwskazafr do podjgcia
studi6w wraz z tlumaczeniem przysigglym najgzyk polski,
5) aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowod6w osobistych (l szt.),
6) po6wiadczona przez Uczelnig kopia dowodu osobistego na podstawie przedloZonego
oryginalu lub innego dokumentu potwierdzaj4cego to2samodi kandydata na studia
w przypadku kandydat6w na studia bgdEcych cudzoziemcami,
7) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjgcie do ELS
w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm)w rozdzielczofici 300 dpil,
8) deklaracja jgzykowa (do pobrania na stronie IRK) dotyczy kierunk6w studi6w, na
kt6rych lektoratjgzyka obcego obowiqzuje od pierwszego roku studi6w,
dokonane przez polskiego tlumacza
9) tlumaczenia dokument6w powinny
przysigglego wpisanego na listg Ministra SprawiedliwoSci, lub
osobg zarejestrowan4 jako tlumacz przysiEgly w paristwie czlonkowskim Unii
Europejskiej, pafrstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) stronie umo!\y o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
paristwie czlonkowskim Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej Rozwoju
(OECD), lub
miejsca wydania
konsula Rzeczypospolitej Potskiej, wlaSciwego dla pahstwa
Swiadectwa, lub
akredytowanE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej plac6wkg dyplomatyczn4
lub konsulam4 panstwa, na kt6rego terytorium b4d2 w kt6rego systemie edukacji
wydano Swiadectwo lub inny dokument.

-

i

-

w

-

byi

-

-

-

i

-
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1.

Przebieg postgpowania rekrutacyjnego kandydata dokumentowany jest
w indywidualnym protokole rekrutacyjnym. Protok6l podpisuje Przewodnicz4cy oraz
czlonkowie WKR. SkreSlenia i zmiany dokonywane w protokole powinny byi

potwierdzone podpisem Przewodniczqcego WKR.
Z przebiegu postgpowania rekrutacyjnego w systemie IRK sporz4dzany jest zbiorczy
protok6l rekrutacyjny, zawieraj4cy listg wszystkich kandydat6w w kolejnoSci uzyskanych
wynik6w (punkt6w). Protok6l jest podpisywany przez Przewodnicz4cego oraz czlonk6w
WKR. SkreStenia i zmiany dokonywane w zbiorczym protokole rekrutacyjnym powinny
byi potwierdzone podpisem Przewodnicz4cego WKR.
3. W przypadku, gdy wstQp na studiajest wolny, zbiorczy protok6l rekrutacyjny, zawieraj4cy
listg przyj gtych na studia sporz4dzon4 w kolejnoSci alfabetycznej, podpisuje Dziekan.
Podpisane zbiorcze protokoly rekrutacyjne przekazywane sq do Uniwersyteckiego Centrum
^
Rekrutacji w terminie 7 dni od zakoriczenia postgpowania rekrutacyjnego.

$26
Szczeg6lowe zasady rekrutacj i okreSlaj4:
- Zal4cznik nr 1 na studia stacjoname: jednolite studia magisterskie,
- Zalqcznlk nr 2 na studia stacjoname: studia pierwszego stopnia,
- Zal4cznik nr 3 na studia stacjonarne: studia drugiego stopnia,
- Zalqczntk nr 4 na studia niestacjoname: jednolite studia magisterskie,
- Zal4cznlk nr 5 na studia niestacjoname: studia pierwszego stopnia,
Zal4cznk nr 6 na studia niestacjoname: studia drugiego stopnia,
- Zal4cznlk w 7 na kierunki studi6w stacjonamych prowadzone w jgzykach obcych.
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Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Senatu

Dr hab. Ro

telu w Bialymstoku
6rowski, prof. UwB

Zalqcznrk nr

I

do Uchwaty nr 2058
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Studia stacjonarne: jednolite studia magisterskie

A. Wydzial Prawa

A.l.

Kierunek: Prawo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
historia, jgzyk polski, matematyka, wiedza o spoleczeftslwie
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadajecy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpujqcych: historia, jgzyk polski, matematyka, wiedza
o spoleczeristwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktrlrzy zdali stara maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego z przedmiot6w spoSr6d
nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczefistwie.
Kandydaci, ktfrzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (lB):
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii poziom niZszy (SL)
lub poziom wyZszy (HL).

Zalacznik nr 2

"#"'l#: ;:

s"nutu u n i*"ofl?tY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia
A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.1.

Kierunek:Biologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
biologia, chemia, JiTyka, Ji4yka i astronomia, geograJia, matematyka
Kandydaci, kt6rry zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt rzy zdali starq maturg:
podstaw4 rekutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpujEcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia,
matematyka.

Kandydaci, ktflrzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
- podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzalo6ci uryskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoir6d nastQpujqcych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

A.2.

Kierunek: Chemia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
biologia, chemia, ft4yka, Jizyka i astronomia, malematlka

-

Kandydaci, ka6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rry zdali starq maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spo5r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.
Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom ni2szy
(SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granicq:
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wryboru
spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

A.3.

Kierunek:Ekobiznes

Przedmioty brane pod uwagg w posttpowaniu rekrutacyjnym:
biologia, chemia, Ji4yka, Jiryka astronomia, geogralia, malematyka, wiedza
o spoleczertstwie

-

i

Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka, wiedza o spoleczefrstwie - poziom podstawo*y lub rozszerzony.
Kandydaci, kttirzy zdali stare maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka, wiedza

o

spoleczefistwie

Kandydaci, kt6rq zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
- podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka poziom nilszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicqz
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.
.

A.4.

Kierunek: Ochrona Srodowiska
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
biologia, chemia, fi4yka, fizyka i astronomia, geograJia, malematyka
Kandydaci, ktSrzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastEpujqcych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktfrzy zdali stare maturg:
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
ryboru spo5r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granic4:
podstaw4 rekutacj i jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do wyboru
spodr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, geografi a, matematyka.

B. Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania

B.l.

Kierunek:Ekonomia
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geograJia, hisloria, matematyka, wiedTa o spolecx,efislwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowA maturQ i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczeistwie poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uryskane za granicq:

-

podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczeristwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu <lo
wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

8,2.

Kierunek: Ekonomiczno-prawny
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geograJia, historia, matematyka, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, ktfrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyk4 wiedza
poziom podstawowy Iub rozszerzony.
Kandydaci, ktfirzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uryskane za granic4:
podstawq rekrutacji jest uynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpujEcych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczeristwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka - poziom ni2szy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).
o spoleczeistwie

B.3.

-

Kierunek:Logistyka

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geograJia, historia, matemalyka, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpujEcych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do uyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczefstwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka - poziom niZszy (SL)
lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do uyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografi a, historia, matematyka.

8.4.

Kierunek: Migdrynarodowe stosunki gospodarcze
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geogrdJio, historia, matematyka, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, kt5r4 zdali nowQ maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):

-

jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo5r6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka, wiedza
podstaw4 rekrutacji

o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci
uryskane za granicq:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spo516d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczeflstwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyZszy (HL).

B.5.

Kierunek: Zarz4dzanie
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geogratia, historia, malemalyka, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczenstwie - poziom podstawowy lub tozszerzony Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczehstwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, geografia, matematyka - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).
C. Wydzial Filologiczny
C.1. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: etnofi lologia bialoruska
Rekrutacja zawieszona

C.2.

Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia angielska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawA rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego pozlom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego.
Kandydaci, kttirzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uryskane za granic4:
- podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego,

-

pozlom

- w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jEzyka angielskiego.

C.3.

Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: filologia angielska z jgzykiem niemieckim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
- jgzyk angielski
Kandydaci, kt6r4 zdali nowq mature i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego pozrom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci,

kt6r4 zdali starq maturg:

-

podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jgzyka angielskiego.

C.4.

Kierunek:Filologia

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego - poztom
niZszy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadecfwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i j est wynik egzaminu dojrzaloSci z jEzyka angielskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka angielskiego.

SpecjalnoS6: jgzyk angielski stosowany, z hiszpariskim

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutaryjnym:
jezyk angielski

-

Kandydaci, kttirzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jgzyka angielskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jgzyka angielskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka angielskiego.

C.5.

Kierunek:Filologia

Specjalno6d: jgryk angielski stosowany z jgzykiem rosyjskim
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jgzyk angielski

-

Kandydaci, kt6rzy zdali nowg maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego - pozrom
podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci,

-

kt6r4

zdali star4 maturg:

podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka angielskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):

podstaw4 rekutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka angielskiego - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalodci zjgzyka angielskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka angielskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jEzyka angielskiego.

-

C.6.

Kierunek: Filologia

Specjalno5d: fi lologia francuska

I)
2)

o/brta edukacyjna dla kandydatiw ze znajomoiciq.jgzyka francuskiego
Rekrutacja zawieszona

oJbrta edukacyjna
podstaw

dla

kandydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka .francuskiego od

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jezyk obcy (inny niz francuski) lub jg4yk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego (innego niZ
francuski) lubjgzyka polskiego - poziom podstawo$y lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rry zdali stare maturg:
- podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego (innego niZ
francuski) lub jgzyka polskiego.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka obcego (innego niz
francuski) lubjgzyka polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom v,ryLszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego (innego niZ
francuski) lub jgzyka polskiego.

C.7.

Kierunek:Filologia
jgryk francuski (od podstaw) z angielskim - profil tlumaczeniowy
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jgzyk angielski lub inny jgzStk obcy (wymagana znajomoit jgzyka angielskiego)
Kandydaci, kt6r4 zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub
SpecjalnoS6:

innego jgzyka

Kandydaci,

-

ktirry

obcego poziom podstawowy lub rozszerzony.

zdali sfare maturg:

podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu do.jrzaloSci z jgzyka angielskiego lub innego
jgzyka obcego.

Kandydaci, kt6rq zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub
innego jgzyka obcego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granicqz
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka angielskiego lub innego
jEzyka obcego.

C.8.

Kierunek: Filologia

Specjalno56: jgzyk francuski stosowany, z hiszpaiskim
(oferta edukacyj na dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg jgzyka francuskiego od podstaw)
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jg4tk angielski lub inny jgzStk obcy
Kandydaci, kt6rzy zdali nowa maturQ kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub innego
jEzyka obcego - poziom podstawowy lub rozszerzony.

-

i

Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka angielskiego lub
innego jgzyka obcego.
Kandydaci, ktirzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub
innego jgzyka obcego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy 6wiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
podstaw4 rekutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka angielskiego lub
innego jgzyka obcego.
C.9. Filologia
SpecjalnoS6: jgryk francuski, profil kulturowo-tlumaczeniowy
(oferta edukacyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg .igzyka od podstaw)
Rekrutacja zawieszona
C.10. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska
l) oferta edukacyjna dla kandydat|w ze znajomolciq jgzyka rosyjskiego
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jgzyk polski, jpzyk rosyjski

-

Kandydaci, kt6rzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo$r6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub
tozszerzony

.

Kandydaci, ktr5rzy zdali starA maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalo3ci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj 4cych: jgzyk polski, jEzyk rosyjski.
Kandydaci, kt'6rzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalodci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych jgzyk polski, jgzyk rosyjski,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub jEzyka rosyjskiego na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub jgzyka
rosyjskiego.
2) oferta edukocyjna dla kandydatdw rozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego od podstaw

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:

jg4yk polski

Kandydaci, ktt6rzy zdali nowe maturQ i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg:
podstaw4 rekrutacji jest *ynik egzaminu dojrzalodci zjgzyka polskiego.
Kandydaci, kt6rz! zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - pozrom
nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy 6wiadectwo dojrzaloSci uryskane za granicq:
podstaw4 rekrutacj i jest uynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.

C.11. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska z jgrykiem angielskim
I) oferta edukncyjna dla kandydat6w rozpoczynajqcych naukg jgzyka rosyjskiego
Rekrutacja zawieszona
2) oferta edukacyj na dla kandydatt5w
Rekrutacja zawieszona

C.12. Kierunek: Filologia
SpecjalnoSd: filologia rosyjska

ze znajomoiciq

od podstaw

jgzyka rosyjskiego

komunikacja jgrykowa w sferze biznesu
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jgzyk polski, jgzyk rosyjski
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski - poziom podstawowy lub

-

rozszetzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg:
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do vryboru
spoSr6d nastgpuj4cych: jgzyk polski, jEzyk rosyjski.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
niZszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpujqcych: jgzyk polski, jgzyk rosyjski,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub jEzyka rosyjskiego na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub
rosyjskiego.

C.13. Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

z

jgzykiem bialoruskim

C.14. Kierunek: Filologia polska
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
- jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6ny zdali starQ maturQl
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka polskiego.

Kandydaci, ktrirry zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka polskiego - poziom
-

ni2szy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadajacy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego

C.15. Kierunek: Kulturoznawstwo
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu rekrutacyjnym:
- jezyk obcy non'ofutny, jg4yk polski, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, ktfrzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego nowozltnego
i jgzyka polskiego lub wiedzy o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub
rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg:
podstawE rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka obcego nowo2ltnego
i jgzyka potskiego lub wiedzy o spoleczeistwie.
Kandydaci, kt6rry zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego nowoZytnego
i jgzyka polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wylszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka polskiego i jgzyka
obcego nowo2)'tnego lub wiedzy o spoleczeistwie,
w
przypadku niezdawania jgzyka polskiego lub wiedzy o spoleczeristwie na egzaminie
maturalnym kandydat przystgpuje do egzaminu ustnego z jgzyka polskiego lub
z wiedzy o spoleczeristwie.
D. Wydzial

D.l.

F@ki

Kierunek: Fizyka
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
biologia, chemia, fizgka,lizyka i astrunomia, informatyka, jg4yk obcy, matematyka
Kandydaci, ktdny zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka,
jgzyk obcy, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka,
jgzyk obcy, matematyka.
Kandydaci, ktrirzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, informatyka, jgzyk obcy,
matematyka - poz\om niZszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spo3r6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, fizyka, informatyka, jgzyk obcy,
matematyka.
E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny
E.1. Kierunek: Filozofia i etyka
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
ftlozoJia, historia, jg4yk obcy,jg4yk polski, matemotyka, wiedx,a o spolecTefistwie

-

Kandydaci, ktrirzy zdali nowA maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczeistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali star4 maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka,
wiedza o spoleczefistwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka.

8.2.

Kierunek:Historia

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geograJia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedTa o spolecx,efistwie
Kandydaci, kt6rz! zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktirzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczenstwie.

Kandydaci, ktdrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstawQ rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski - poziom
nizszy (SL) lub poziom uyzszy (HL).

E.3.

Kierunek: Kognitywistyka i komunikacja
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
biologia, chemia, rtbzoJia, Jizyka, historia, informatyka, jg41tk obcy, jg4yk polski,
marcma$ka, wiedza o spoleczertstwie

Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, filozofra, frzyka, historia,
informatyka, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka, wiedza o spoleczeristwie poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktirzy zdali starA maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granicqz
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastEpujqcych: biologia, chemia, hlozofia, fizyka, historia, informatyka, jgzyk
obcy, jgzyk polski, matematyka, wiedza o spoleczeistwie.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: biologia, chemia, filozofia, frzyka, histona,
informatyka, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka - poziom nizszy (SL) lub poziom
wyzszy (HL).
E.4. Kierunek: Religioznawstwo
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
Jilozofia, historia, jgzStk obcy,jg4yk polski, matematyka, wiedza o spoleczefislwie

Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka, wiedza o spoleczeristwie poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starQ maturg:
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka,
wiedza o spoleczefstwie.
Kandydaci, kt6rq zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski,
matematyka - poziom ni2szy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spo5r6d nastgpuj4cych: filozofia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, matematyka.

E.5.

Kierunek: Socjologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
historia, jg4yk obcy,jgzyk polski, wiedza o spoleczefistwie
-

Kandydaci, kt6rzy zdali nowq maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeristwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uryskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpujqcych: historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeistwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spodr6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk obcy, jgzyk polski - poziom nizszy
(SL) lub poziom wyzszy (HL),
w przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamrn
ustny z historii.

8.6.

Kierunek:Stosunkimigdrynarodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geograJia, historia, jgayk obcy,jgqyk polski, wiedza o spoleczertstwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo5r6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeristwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali stara maturg i kandydaci posiadajqcy 6wiadectwo dojrzaloSci
uryskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczeistwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
*yboru spoSr6d nastgpujqcych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski - poziom
nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).

8.7. Kierunek: Studia wschodnie
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
geografia, hktoria, jgzStk obcy,jgzyk polski, wiedza o spoleczeistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstawq rekrutacj i jest uynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, wiedza
o spoleczefistwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo6ci
uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do
spoSr6d nastgpuj4cych: geografra, historia, jgzyk obcy, jgzyk polski, "vyboru
wiedza
o spoleczefstwie.

Kandydaci, kt6rz! zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, jgzyk obcy, jEzyk polski - pozrom
nizszy (SL) lub poziom wy2szy (HL).
F. Wydzial Matematyki i Informafyki

F.1.

Kierunek:Informatyka

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
fizyka, Jizyka i astronomia, informatyka, mdtemalyka
Kandydaci, ktfrzy zrJali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: ftzyka i astronomia, informatyka, matematyka poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalo6ci z jednego przedmiotu do wyboru
spo6r6d nastgpuj4cych: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.
Kandydaci, kt6r4 zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spo6r6d nastgpuj4cych: fizyka, informatyka, matematyka - poziom nizszy
(SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci uryskane za granic4:
podstawq rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloici z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: fizyka, informatyka, matematyka.

F.2.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:

-

informatyka, malemalyka

Kandydaci,

ktdrz! zdali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European

Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastQpuj4cych: informatyka, matematyka - poziom podstawowy lub
rozszerzony.
Kandydaci, ktdrzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uryskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spodr6d nastgpuj4cych: informatyka, matematyka.
Kandydaci, ktfrzy zrJali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: informatyka, matematyka - poziom nizszy (SL) tub
poziom wyZszy (HL).

F.3.

Kierunek:Matemafyka

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
matematyka
-

Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki - poziom
podstawowy lub rozszerzonv.

Kandydaci,

kt6zy zdali starQ maturg i kandydaci posiadaj4cy

Swiadectwo dojzalo6ci

uzyskane za granicq:

-

podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z matematyki.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzarninu maturalnego z matematyki
ni2szy (SL) lub poziom wyLszy (HL).

-

poziom

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.l.

Kierunek:Pedagogika
Przedmioty brane pod uwage w postgpowaniu rekrutacyjnym:
j94yk obcy,jgzyk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka obcego i z jEzyka
polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktdrry zdali starq maturg:
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego i z jgzyka
polskiego.

Kandydaci, ktSrzy zdali Maturg Migdzynarodow4 flB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego i z jgzyka
polskiego - poziom ni2sry (SL) lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka polskiego, w przypadku
niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.
G.2. Kierunek: Praca socjalna
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
j%yk obcy,jezyk pols*i

-

Kandydaci, ktfirzy zdali nowQ maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego i z jgzyka
-

poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jgzyka obcego z jgzyka
polskiego.
Kandydaci, kt6r4 zdali Maturg Migdrynarodow4 flB):
podstaw4 rekutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego i z jgzyka
polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzalo5ci uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalo5ci z jgzyka polskiego, w przypadku
niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystgpuje do
egzaminu ustnego z jgzyka polskiego.
polskiego

-

i

-

-

-

H. Wydzial Prawa

H.l.

Kierunek:Administracja

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
historia, matemalyka, jg4tk polski, wiedTa o spolecze,istv)ie
-

i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
(EB):
Baccalaureate
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
uryboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, jgzyk polski, matematyka, wiedza
o spoleczefstwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rzy zdali stare maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci
uryskane za granicq:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpujqcych: historia, wiedza o spoleczeflstwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodowq (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyZszy (HL).
Kandydaci,

ktfrzy zdali nowe maturg

H.2.

Kierunek: Bezpieczef stwo narodowe
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
historia, matemalyka, jg4yk polski, wiedza o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, matematyka, jgzyk polski, wiedza
o spoleczenstwie poziom podstawolrry lub rozszerzony.
Kandydaci, ktfrzy zdali stare maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci
uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczenstwie.
Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).

H.3.

Kierunek:Kryminologia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
historin, matematyka, jgzyk polski, wiedx,a o spoleczefistwie
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: historia, matematyka, jgzyk polski, wiedza
poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, ktfirzy zdali star4 maturg i kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo5ci
uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacjijest wynik egzaminu dojrzalo6ci zjednego przedmiotu do wyboru
spodr6d nastgpuj4cych: historia, wiedza o spoleczei.rstwie.
Kandydaci, kt rry zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom nizszy (SL)
lub poziom wyzszy (HL).
o spoleczeistwie

-

-

-

I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

I.l.

Kierunek:Ekonomia

Swiadectwo dojrzalo6ci lub dokumenty uznane za r6wnowa2ne w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania siE o przyjgcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki poziom szkolny
lub pafrstwowy,

-

przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie
pafstwowym lub szkolnym pod uwagg bgdzie brana ocena koicoworoczna uzyskana

w

na Swiadectwie dojrzaloSci z tego przedmiotu,

niepunktowane kryterium dodatkowe
ocena z jEzyka polskiego na Swiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena koficoworoczna),
w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci - kandydata
obowiqzuje sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego.
W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyzjg
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-Informatyczne go.
Spos6b przeliczania punkt6w:
wynik maturalnego egzaminu paristwowego .uqyraizony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu rekutacyjnym, powigkszonq o liczbg 13,
wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym (dotyczy dwiadectw dojrzaloSci uzyskanych
przed rokiem 20ll). Oceny koficoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaloSci
wyrazone w punktach (w przypadku braku uyniku egzaminu paristwowego lub
szkolnego) dzielimy przez 2,
maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu bynosi 113.
Swiadectwo dojrzaloSci uryskane przed rokiem 1990:
Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci wyrazone w punktach mno2ymy przez 2.

-

-

-

-

-

I.2.

Kierunek:Europeistyka
Swiadectwo dojrzalo6ci lub dokumenty lznane z^ r6wnowazne w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz brandos atestatas uprawniaj4 do ubiegania sig o przyjgcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom szkolny lub
pafistwowy,
przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego
historii na poziomie
panstwowym lub szkolnym bgdzie brana pod uwagg ocena koicoworoczna uzyskana
na Swiadectwie dojrzalosci z tego przedmiotu,
niepunktowane kryterium dodatkowe
ocena z jgzyka polskiego na Swiadectwie
dojrzalo5ci (akceptowana ocena koficoworoczna),
w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzaloSci - kandydata
obowipuje sprawdzian ze znajomoSci jEzyka polskiego.
W przlpadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niZ polskie lub litewskie decyzjg
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-Informatycznego.
Spos6b przeliczania punkt6w:
wynik maturalnego egzaminu panstwowego Wrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym, powigkszonq o liczbg 13,
!rynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzalo5ci uzyskanych
przed rokiem 2011),
oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaloSci wyrazone w punktach
(w przypadku braku wyniku egzaminu pafistwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,

-

-

z

w

-

-

maksymalna liczba punkt6w uzyskanych zjednego przedmiotu uynosi I13.
Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane przed rokiem 1990:
Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny koricoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci wyrazone w punktach mnoZymy przez 2.

I.3.

Kierunek:Informatyka

Swiadectwo dojrzaloSci lub dokumenty \znane za r6wnowa2ne w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz brandos atestatas uprawniajq do ubiegania siE o przyjgcie na studia.
Przedmioty brane pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacyjnym:
podstaw4 rekrutacj jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do

-

i

i astronomia, informatyka
i technologie informacyjne - poziom szkolny lub panstwowy,
w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie paristwowym lub
szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych
pod uwagg bgdzie brana ocena koricoworoczna uzyskana na Swiadectwie dojrzaloSci
z tego przedmiotu,
w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewiduj4 altematywg wyboru przedmiotu kwalifikowany jest przedmiot, z kt6rego kandydat uzyskal najlepszy wynik na
egzaminie maturalnym, wskazany przez kandydata,
niepunktowane kryterium dodatkowe - ocena z jgzyka polskiego na Swiadectwie
dojrzaloSci (akceptowana ocena kodcoworoczna),
w przypadku braku oceny z jgzyka polskiego na Swiadectwie dojrzalodci - kandydata
obowiqzuje sprawdzian ze znajomoSci jgzyka polskiego.
W przypadku kandydat6w posiadaj4cych obywatelstwo inne niz polskie lub litewskie decyzjg
o przyjgciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydzialu
Ekonomiczno-Informatycznego.
Spos6b przeliczania punkt6w :
wynik maturalnego egzaminu paristwowego wyrazony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym, powigkszon4 o liczbg 13,
wynik maturalnego egzaminu szkolnego vqyruzony w punktach stanowi liczbg
punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym (dotyczy Swiadectw dojrzaloSci uzyskanych
przed rokiem 20ll). Oceny koi.rcoworoczne uzyskane na Swiadectwie dojrzaloSci
wyrazone w punktach (w przypadku braku wyniku egzaminu paristwowego lub
szkolnego) dzielimy przez 2,
maksymalna
liczba punkt6w uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi I 13.
Swiadectwo dojrzaloSci uryskane przed rokiem 1990:
uyniki egzaminu maturalnego orM oceny koficoworoczne uzyskane na Swiadectwie
dojrzaloSci Wrazone w punktach mno?ymy przez2.
uyboru spoSr6d nastgpuj4cych: matematyka, fizyka

Zal4cznlk nr 3
do Uchwaly nr 205E
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 26 kwietnia 20 l7 r.

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia
A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l.

Kierunek:Biologia
W postgpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk:

l)

przyrodniczych - dziedzina nauk biologicznych (biochemia, biofrzyka, biologia'
biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona Srodowiska),
2) medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - dziedzina nauk
medycznych (biologia medyczna, medycyna) i dziedzina nauk farmaceutycznych'
dziedzina nauk rolniczych
weterynaryjnych
3) rolniczych, le6nych
(biotechnologia, ochrona ksztaltowanie Srodowiska), dziedzina nauk le6nych
(leSnictwo), dziedzina nauk weterynaryjnych,
kierunek preferowany - biologia.

i

-

i

-

A.2.

Kierunek: Chemia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoticzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
Scistych - dziedzina nauk chemicznych (biochemia, biotechnologia, chemia,

-

technologia chemiczna),
kierunek preferowany - chemia.

A.3.

Kierunek: Chemia kryminalistyczna i sqdowa
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalez4cych do obszaru nauk
Scislych - dziedzina nauk chemicznych (analityka chemiczna' biochemia,
biotechnologia, chemia, chemia i toksykologia s4dowa, ochrona Srodowiska,
technologia chemiczna), dziedzina nauk fizycznych (fizyka, fizyka medyczna); do
obszaru nauk przyrodniczych - dziedzina nauk biologicznych (biologia, biologia
s4dowa); do obszaru nauk technicznych - dziedzina nauk technicznych
(biotechnologia, nanotechnologia, inzynieria materialowa, technologia chemiczna); do
obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu - dziedzina nauk medycznych (analityka
medyczna)

i

dziedzina nauk farmaceutycznych (farmacja).

A.4.

Kierunek: Ochrona Srodowiska
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do dziedziny nauk:

l)

2)

biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona
Srodowiska oraz biotechnologia),
technicznych (in2ynieria 6rodowiska, biotechnologia),

i

ksztaltowanie

3)

o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia),
kierunek oreferowanv - ochrona Srodowiska.

B. Wvdzial Ekonomii i Zarzadzania

B.l.

Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk

spolecznych,
Srednia arylmetyczna ocen ze studi6w.

8.2.

Kierunek: Ekonomiczno-prawny
Rekrutacja zawieszona

8.3.

Kierunek: Migdzynarodowe stosunki gospodarcze
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZqcych do obszaru nauk

-

spoiecznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

8.4.

Kierunek:Zarz4dzanie
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalel4cych do obszaru nauk

spolecznych,
Srednia an'tmetvczna ocen ze studi6w.

C. Wydzial Filologiczny

C.1.

Kierunek: Filologia
Specjalno56: fi lologia angielska
postgpowaniu
W
rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych magisterskich) kierunk6w nale2qcych do obszaru nauk

humanistycznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek preferowany - filologia angielska.

C.2. Kierunek: Filologia
Specjalno$6: filologia angielska z elementami translatoryki
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukofrczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych magisterskich) kierunk6w nalei4cych do obszaru nauk
humanistycznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek preferowany - filologia angielska.

-

C,3.

Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

C.4.

Kierunek: Filologia
SpecjalnoS6: filologia rosyjska z jgrykiem angielskim
Rekrutacja zawieszona

C.5,

Kierunek:Filologia

SpecjalnoS6: fi lologia rosyjska - przekladoznawstwo
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego stopnia kierunku: filologia, specjalnoSci:
filologia rosyjska, filologia rosyjska z jEzykiem angielskim, filologia rosyjska - komunikacja
jgzykowa w sferze biznesu lub innych specjalnoSci z zakesu filologii rosyjskiej:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w,
Srednia ar).tmetyczna ocen ze studi6w,
w przypadku absolwent6w innych kierunk6w z obszaru nauk humanistycznych, kt6rzy
wykaz4 sig praktyczn4 znajomoSci4 jgzyka rosyjskiego na poziomie C1 wedlug
Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego Rady Europy:
ocena z egzaminu wstgpnego w jgzyku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program
studi6w I stopnia).

-

C.6.

Kierunek: Filologia polska
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do dziedziny nauk
humanistycznych lub dziedziny nauk spolecznych,
Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek preferowany - filologia polska,
obtigatoryjna rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do os6b, kt6re nie koriczyly
filologii polskiej.

C.7. Kierunek: Kulturoznawstwo
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub do obszaru nauk spolecznych, lub do obszaru sztuki,

-

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek oreferowanv - kulturoznawstwo.

D. Wydzial F'izyki

D,l.

Kierunek: Fizyka
W postgpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w naleZqcych do jednego z obszardw
nauk: Scislych, przyrodniczych, technicznych, spolecznych, medycznych i nauk
o zdrowiu,
Srednia artmetyczna ocen ze studi6w.
-

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.l.

Kierunek:Filozofia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

8.2.

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do jednego
z obszar6w nauk: humanistycznych, spolecznych, Scislych, przyrodniczych,
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki,

Kierunek:Historia

W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,

-

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

E.3. Kierunek: Socjologia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

-

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do jednego
z obszar6w nauk: humanistycznych, spolecznych, Scistych, przyrodniczych,
medycznych inauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki,

E.4. Kierunek: Stosunkimigdzynarodowe
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia

albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
humanistycznych lub obszaru nauk spolecznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.
F. Wvdzial Matematvki i Informatvki

F.l.

Kierunek:Informatyka

W postgpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
Scislych lub obszaru nauk technicznych,

-

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

kierunek preferowany

-

informatyka.

F.2.

Kierunek: Matematyka
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZqcych do obszaru nauk

-

6cislych lub obszaru nauk technicznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
kierunek oreferowanv - matematvka.

G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.l.

Kierunek:Pedagogika

Dla kandydat6w posiadajqcych tytul Iicencjata (magistra) uzyskany po ukoriczeniu studi6w na
kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub
spolecznych, albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem
posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.
W postgpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukohczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnra
albo jednolitych studi6w magisterskich),
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

G.2.

Kierunek: Praca socjalna
W postgpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
humanistycznych lub do obszaru nauk spolecznych,
drednia arltmetyczna ocen ze studi6w,
rozmowa kwalifikacyjna w przypadku absolwent6w innych kierunk6w ni2 praca
socjalna oraz specjalnoSci praca socjalna

-

studia pierwszego stopnia.

H. Wydzial Prawa

H.1.

Kierunek:Administracja

W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk

-

spolecznych Iub obszaru nauk humanistycznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,
preferowany kierunek studi6w - administracja.

H.2. Kierunek: Bezpieczeristwonarodowe
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych lub do obszaru nauk humanistycznych,
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

preferowany kierunek studi6w

-

bezpiecze6stwo narodowe.

H.3.

Kierunek:Doradztwopodatkowe
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich),

-

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

preferowany kierunek studi6w

-

ekonomiczno-prawny.

H,4.

Kierunek:Kryminologia

W postgpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) kierunk6w nale24cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich),
Srednia arltmetyczna ocen ze studi6w,
preferowany kierunek studi6w - kryminologia.
-

I. Wydzial Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

I.l.

Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

ocena na dyplomie ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nalel1cych do obszaru nauk

spolecznych,

-

ocena z przedmiotu mikroekonomia (w przypadku braku zaliczenia na oceng
przedmiotu mikroekonomia w suplemencie do dyplomu ukoriczenia studi6w
pierwszego stopnia, kandydat na studia powinien zaliczyt, ten przedmiot na pierwszym
roku studi6w stacjonamych pierwszego stopnia na kierunku ekonomia),

-

Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w,

-

w przypadku kandydat6w, posiadaj4cych dyplom ukoriczenia studi6w z ocenq w skali
dziesigciopunktowej, oceng na dyplomie i Sredni4 arytmetyczne ocen ze studi6w dzieli
sig przez2,
w przypadku kandydat6w, kt6rzy ukoriczyli studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia lub studia jednolite magisterskie w jgzyku innym ni2 jgzyk polski - test
z jgzyka polskiego.

Zalqcmikw

4

do Uchwaly nr 2058
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 26 kwietnia 2017

Studia niestacjoname: jednolite studir mrgistenkie
A. Wydzial Prawa

A.1.

Kierunek: Prawo
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagj:

-

nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

r

Zal4cznlk nr 5
do Uchwaly nr 2058
Senatu U niwersytetu w Biatymstoku
z dn ia 26 kwietnia 20 | 7 r.

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.l.

Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona
B. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

B.1. Kierunek: Ekonomia
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
- geograJia, hisloria, mdtematyka, wiedza o spoleczertstuie
Kandydaci, kt6rzy zdali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do
wyboru spoSr6d nastgpuj4cych: geografia, historia, matematyka, wiedza
o spoleczeristwie

-

poziom podstawovry lub rozszerzony.

Kandydaci, ktrirzy zdali starq maturg i kandydaci posiadajqcy Swiadectwo dojrzaloSci
uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzalodci zjednego przedmiotu do wyboru
spoSr6d nastgpujqcych: geografia, historia, matematyka, wiedza o spoleczeistwie.
Kandydaci, ktlruy zdali Maturg Migdzynarodow4 (IB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z geografii, historii, matematyki
- poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

8.2.

Kierunek:Ekonomiczno-prawny
Rekrutacja zawieszona

8.3.

Kierunek:Logistl'ka

Rekrutacja zawieszona

8,4. Kierunek:Migdzynarodowestosunkigospodarcze
Rekrutacja zawieszona

8.5.

Kierunek:Zarz4dzanie
Rekrutacja zawieszona
C. Wydzial Filologiczny

C.1.

Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia angielska
Rekrutacja zawieszona

C.2.

Kierunek:Filologia
SpecjalnoS6: fi lologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

C.3.

Kierunek:Filologia
Specjalno5d: filologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

-

komunikacja jgrykowa w sferze biznesu

C.4.

Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona
D. Wydzial Fizyki

D.1.

Kierunek: Fizyka
Rekrutacja zawieszona
tr. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.1.

Kierunek:Historia

Rekrutacja zawieszona

8.2.

Kierunek: Socjologia
Rekrutacja zawieszona

E.3.

Kierunek:Stosunkimigdrynarodowe
Rekrutacja zawieszona
F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.1.

Kierunek: Informatyka
Rekrutacja zawieszona

F.2.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Rekrutacja zawieszona

F.3.

Kierunek:Matematyka
Rekrutacja zawieszona
G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.l.

Kierunek:Pedagogika
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
jgzyk obcy, jgzStk polski
Kandydaci, kt6rzy zdali nowe maturg i kandydaci posiadaj4cy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z igzyka obcego i z jgzyka
polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kt6rq zdali starA maturg:
podsta\i/4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci z jqzyka obcego i z jEzyka
polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdrynarodow4 (IB):
podstawq rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego
polskiego - poziom ni2szy (SL) lub poziom wyzszy (HL).

i z jEzyka

Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzalo6ci uzyskane za granic4:
podstaw4 rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzaloSci zjgzyka polskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka polskiego.

G.2.

Kierunek: Praca socjalna
Przedmioty brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym:
- jgzyk obcy, jgzyk polski
Kandydaci, ktfrzy zrJali now4 maturg i kandydaci posiadajqcy dyplom European
Baccalaureate (EB):
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jgzyka obcego i z jgzyka
polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
Kandydaci, kttirzy zdali starq maturg:
podstaw4 rekrutacj i jest *ynik egzaminu dojrzaloSci
-

z

jgzyka obcego

i z jgzyka

polskiego.

Kandydaci, kt6rzy zdali Maturg Migdzynarodowq (lB):
podstawQ rekrutacj i jest wynik egzaminu maturalnego z jEzyka obcego i z jgzyka
polskiego - poziom nizszy (SL) lub poziom wyzszy (HL).
Kandydaci posiadaj4cy Swiadectwo dojrzaloSci uzyskane za granicq:
podstaw4 rekrutacj i jest wynik egzaminu dojrzalodci z jgzyka polskiego,
w przypadku niezdawania jgzyka potskiego na egzaminie maturalnym kandydat
przystgpuje do egzaminu ustnego zjgzyka polskiego.
H. Wydzial Prawa

H.l.

Kierunek:Administracja
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagtl

-

nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

H.2.

Kierunek: Bezpieczeristwo narodowe
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:

-

nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

H.3.

Kierunek:Kryminologia

W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.

-
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Studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia

A. Wydzial Biologiczno-Chemiczny

A.1.

Kierunek: Ochrona Srodowiska
Rekrutacja zawieszona
B. Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania

8.1.

Kierunek:Ekonomia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukonczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
spolecznych,

8,2.

Srednia arytrnetyczna ocen ze studi6w.

Kierunek:Ekonomiczno-prawny
Rekrutacja zawieszona

8.3.

Kierunek:Migdzynarodowestosunkigospodarcze
Rekrutacja zawieszona

8.4.

Kierunek: Zarz4dzanie
Rekrutacja zawieszona

C. Wydzial Filologiczny

C.1.

Kierunek:Filologia
SpecjalnoSd: fi lologia angielska
Rekrutacja zawieszona

C.2.

Kierunek:Filologia
Specjalno5d: filologia rosyjska
Rekrutacja zawieszona

C.3.

Kierunek: Filologia polska
Rekrutacja zawieszona

C.4,

Kierunek:Kulturoznawstwo
Rekrutacja zawieszona

D.l.

Kierunek: Firyka
Rekrutacja zawieszona

D. Wydzial Fizyki

E. Wydzial Historyczno-Socjologiczny

E.1.

Kierunek: Filozofia
Rekrutacja zawieszona

8.2.

Kierunek:Historia

Rekrutacja zawieszona

E.3. Kierunek: Socjologia
Rekrutacja zawieszona
E.4.

Kierunek:Stosunkimiedzvnarodowe
Rekrutacja zawieszona
F. Wydzial Matematyki i Informatyki

F.l.

Kierunek: Informatyka
Rekrutacja zawieszona

F.2.

Kierunek: Matematyka
Rekrutacja zawieszona
G. Wydzial Pedagogiki i Psychologii

G.1.

Kierunek:Pedagogika

Dla kandydat6w posiadaj4cych tytul licencjata (magistra) uzyskany po ukoiczeniu studi6w na
kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub
spolecznych, albo na kierunku przyporzqdkowanym innym obszarom wiedzy, pod warunkiem
posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
ocena na dyplomie ukoiczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia
albo jednolitych studi6w magisterskich),
Srednia arytmetyczna ocen ze studi6w.

-

G.2.

Kierunek: Praca socjalna
Rekrutacja zawieszona

H. Wydzial Prawa

H.1.

Kierunek:Administracja
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

-

nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,

dyplom ukofczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
soolecznvch lub obszaru nauk humanistvcznvch.

H.2.

Kierunek:Bezpieczeristwonarodowe
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zloionych, wymaganych dokument6w,
dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZqcych do obszaru nauk
spolecznych lub obszaru nauk humanistycznych.

H.-3, Kierunek:Doradzt*'opodatkowe
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zLolonych, *ymaganych dokument6w,
dyplom ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach naleZ4cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem
dyplomu i suplementu ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego
stopnia albo jednolitych studi6w magisterskich).

H.{. Kierunck: Kryminologia
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
-

nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w,

dyplom ukoficzenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do obszaru nauk
spolecznych lub humanistycznych albo z pozostalych obszar6w wiedzy do decyzji
Wydzialowej Komisji Rekrutacyj nej. WKR podejmuje decyzjg z uwzglgdnieniem

i suplementu ukoriczenia

studiow pierwszego stopnia (studi6w drugiego
jednolitych
studi6w magisterskich).
stopnia albo

dyplomu
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Kierunki studi6w stacjonarnych prowadzone w jgzykach obcych:
A. Studia pierwszego stopnia:

l.

Kierunek:InternationalEconomicRelations
Rekrutacja zawieszona

2.

Kierunek: Philology
SpecjalnoSd: English Philologr

W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.
-

3.

Kierunek: (Durororuc
SpecjalnoS6: pyccKar t[u,'Io.rorur

W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zloZonych, wymaganych dokument6w.
-

4.

Kierunek:@fi,ro.norlrq
SpecjalnoSd: pyccrcar Qn,ro.ronur - c3btKoBafl KoMMyHrlKauHs n cQepe 6nrneca
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:

-

nab6r na podstawie zlo2onych, wymaganych dokument6w.

5.

Kierunek: Computer Science
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgdq brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.
-

6.

Kierunek: Pedagory/ eqarorura

Specjalno5d: Creativity, Art'

Media/xpearusHocrr,

nnQopuaquonubre cncreMbl
Studia prowadzone w jgzyku angielskim i rosyjskim
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagE:
nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

7.

Kierunek: Physics
Specjalno66: Medical Physics
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
nab6r na podstawie zlolonych, wymaganych dokument6w.

-

llcKyccrBo'

B. Studia drugiego stopnia:

l.

Kierunek:EnvironmentalProtection
Studia prowadzone w jgryku angielskim
W postEpowaniu rekrutacyjnym b9d4 brane pod uwagg:

-

dyplom ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia (studi6w drugiego stopnia albo
jednolitych studi6w magisterskich) na kierunkach nale24cych do dziedziny nauk:
t) biologicznych, chemicznych oraz rolniczych (m.in. ochrona i ksztaltowanie

2)

l1

Srodowiska oraz biotechnologia),
technicznych (inZynieria Srodowiska oraz biotechnologia),
o Ziemi (geografia, geologia, oceanologia).

2,

Kierunek:InternationalEconomicRelations
Rekrutacja zawieszona

3.

Kierunek: @llrororuc

Specjalno6d: pyccKaq Qu.no,'rorun
W postgpowaniu rekrutacyjnym bgd4 brane pod uwagg:
dyplom ukoiczenia studi6w wyZszych na kierunku: filologia, specjalno3ci: filologia
rosyjska, filologia rosyjska z jgzykiem angielskim, filologia rosyjska komunikacja
jgzykowa w sferze biznesu lub innych specjalnoSci z zakresu filologii rosyjskiej.

-

4.

Kierunek: European Studies
Rekrutacja zawieszona

-

