
Zarządzenie nr 87 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 września 2020 r.  

 

zmieniające Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia 

rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia 

magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 

 

Na podstawie § 2 Uchwały nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia  

26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej 

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

akademickim 2020/2021 z późn. zm., zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się następującą  zmianę w  Zarządzeniu nr 42 Rektora Uniwersytetu                                              

w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu 

przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite 

studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów „ 

1)  w § 1 w tabelach: 

− Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

dodaje się kolumnę „Rekrutacja uzupełniająca2)”, 

− Studia stacjonarne drugiego stopnia dodaje się kolumnę „Rekrutacja 

uzupełniająca2)”, 

− Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, 

jednolite studia magisterskie dodaje się kolumnę „Rekrutacja uzupełniająca1)” 

 

2) Tabele: 

− Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, 

− Studia stacjonarne drugiego stopnia, 

− Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, 

jednolite studia magisterskie 

otrzymują brzmienie: 

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

Etapy postępowania rekrutacyjnego Rekrutacja 

podstawowa 

Rekrutacja 

uzupełniająca 
1) 

Rekrutacja 

uzupełniająca 2) 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty 

rekrutacyjnej przez kandydatów. 

06-13.08.2020 

r. 

04.09-

15.09.2020 r. 

30.09-02.10. 2020 

r. 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w 

przypadku kierunków, na których zasady 

rekrutacji przewidują taki egzamin). 

17.08.2020 r. 17.09.2020 r. 06.10.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom wyników 

postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK 

(na indywidualnych kontach internetowych). 

21.08.2020 r. 22.09.2020 r. 07.10.2020 r. 



Przyjmowanie od kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 

studiów oryginałów dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów. 

Dokumenty powinny być dostarczone do 

siedziby wydziału. 

24-26.08.2020 

r. 

23-24.09.2020 

r. 

08.10.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych 

wyników postępowania rekrutacyjnego w 

systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem 

liczby miejsc). 

27.08.2020 r. 25.09.2020 r. 09.10.2020 r. 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów od 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem 

liczby miejsc (na skutek rezygnacji 

kandydatów). 

28.08.2020 r. 28.09.2020 r. - 

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, 

zweryfikowanych wyników postępowania 

rekrutacyjnego w systemie IRK (na 

indywidualnych kontach internetowych).  

31.08.2020 r. 29.09.2020 r. - 

Posiedzenie UKR – protokoły 01.09.2020 r. 1.09.2020  r. 09.10.2020  
1) Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji 

podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów. 

2) Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc                               

w rekrutacji podstawowej i uzupełniającej1)  na poszczególnych kierunkach studiów. 

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Etapy postępowania rekrutacyjnego Rekrutacja 

podstawowa 

Rekrutacja 

uzupełniająca 
1) 

Rekrutacja 

uzupełniająca 

2) 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty 

rekrutacyjnej przez kandydatów. 

06-07.08.2020 

r. 

04.09-

15.09.2020 r. 

30.09-02.10. 

2020 r. 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w 

przypadku kierunków, na których zasady 

rekrutacji przewidują taki egzamin). 

10.08.2020 r. 17.09.2020 r. 06.10.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom wyników 

postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK 

(na indywidualnych kontach internetowych). 

12.08.2020 r. 22.09.2020 r. 07.10.2020 r. 

Przyjmowanie od kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok 

studiów oryginałów dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów. 

Dokumenty powinny być dostarczone do 

siedziby wydziału. 

17-18.08.2020 

r. 

23-24.09.2020 

r. 

08.10.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych 

wyników postępowania rekrutacyjnego w 

systemie IRK (na indywidualnych kontach 

internetowych). 

19.08.2020 r. 25.09.2020 r. 09.10.2020 r. 



Przyjmowanie oryginałów dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów od 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem 

liczby miejsc (na skutek rezygnacji 

kandydatów).  

20.08.2020 r. 29.09.2020 r. - 

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, 

zweryfikowanych wyników postępowania 

rekrutacyjnego w systemie IRK (na 

indywidualnych kontach internetowych).  

21.08.2020 r. 30.09.2020 r. - 

Posiedzenie UKR 24.08.2020 r. 30.09.2020 r. 09.10.2020 r. 
1) Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji 

podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów. 

2) Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji 

podstawowej i uzupełniającej1)  na poszczególnych kierunkach studiów. 

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite 

studia magisterskie 

Etapy postępowania rekrutacyjnego Rekrutacja 

podstawowa 

Rekrutacja 

uzupełniająca1) 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 

(IRK)  i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. 

06-15.09.2020 

r. 

30.09-02.10. 

2020 r. 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na 

studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia. 

17.09.2020 r. 06.10.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania 

rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach 

internetowych). 

21.09.2020 r. 07.10.2020 r. 

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do 

podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do 

siedziby wydziału. 

22-24.09.2020 

r. 

08.10.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników 

postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na 

indywidualnych kontach internetowych). 

25.09.2020 r. 09.10.2020 r. 

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do 

podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby 

miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). 

28.09.2020 r. - 

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych 

wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na 

indywidualnych kontach internetowych).  

29.09.2020 r. - 

Posiedzenie UKR - protokoły 30.09.2020 r. 09.10.2020 r. 

1) Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji 

podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                   Rektor 

     Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


