
Uchwała nr 2827 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

zmieniająca Uchwałę nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 24 czerwca 2020 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 2021/2022 

 

 

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

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

co następuje: 

 

§ 1 

Senat Uniwersytetu w Białymstoku wprowadza następujące zmiany w Uchwale nr 2721 Senatu 

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 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 2021/2022: 

 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

1. Zasady wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i tryb zwalniania ustala się 

zarządzeniem rektora. 

2. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem 

kandydata postępowaniem w sprawie przyjęcia na studia. 

3. Jeżeli w ostatnim dniu dokonywania zapisów w IRK na koncie kandydata brak jest 

zaksięgowanej opłaty, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest on do wgrania pliku  

z potwierdzeniem dowodu uiszczenia opłaty.” 

 

2) w § 4 ust. 9 pkt 2 tiret drugi otrzymuje brzmienie: 

 

 „– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia 

drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, 

kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku 

ukończenia studiów. Osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia 

studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów;   

w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów za granicą 

kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich 

uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,” 

 

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: 

„§ 16a 

Jeżeli rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite 

studia magisterskie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w szczególnych 

przypadkach przedstawiciel UKR może na wniosek kandydata wyrazić zgodę na 

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi 



dostępnych na platformie Blackboard lub MS Teams, udostępniając kandydatowi link do 

rozmowy kwalifikacyjnej.” 

 

4) § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje rektor na wniosek dziekana, 

zaopiniowany przez UKR.” 

 

5) w § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 

„2a. W przypadku obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub dyplom 

ukończenia studiów za granicą stosuje się zasady określone w ust. 1-2.” 

 

6) w Załączniku nr 2:  

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia 

 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Kierunek: Ekonomia 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk 

humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

– pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

 

„19. Kierunek: Matematyka 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

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

dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: automatyka, elektronika 

 i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria 

biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, 

inżynieria środowiska), 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów, 

–  preferowany kierunek studiów – matematyka.” 

 

– pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

 

„20. Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk 



humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

– pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

 

„25. Kierunek: Zarządzanie 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk 

humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

– po pkt 25 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: 

 

„26. Kierunek: Filologia polska przygotowująca do zawodu nauczyciela (rekrutacja 

zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących 

prowadzenia kierunku studiów) 

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

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska,  

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

– po pkt 26 dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

 

„27. Kierunek: Filologia obca przygotowująca do zawodu nauczyciela (rekrutacja zostanie 

uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia 

kierunku studiów) 

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

–  ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia 

angielska, na kierunku filologia rosyjska lub na kierunku filologia w zakresie filologii 

angielskiej lub filologii rosyjskiej, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

7) w Załączniku nr 3:  

a) 1. Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia 

– po pkt 1.8 dodaje się pkt 1.9 w brzmieniu: 

 

„1.9. Kierunek: Prawo i podatki w biznesie 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:  

–  historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:  

–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru 

spośród następujących: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie – 

poziom podstawowy lub rozszerzony.  

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:  



–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru 

spośród następujących: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  

Kandydaci, którzy zdali Maturę Europejską (EB):  

–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru 

spośród następujących: historia, język polski, matematyka – poziom podstawowy lub 

rozszerzony.  

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):  

–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru 

spośród następujących: historia, język polski, matematyka – poziom niższy (SL) lub 

poziom wyższy (HL). 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:  

–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru 

spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie.” 

 

b) 3. Studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia 

– pkt 3.3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3.3. Kierunek: Ekonomia 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk 

humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

– pkt 3.7 otrzymuje brzmienie: 

 

„3.7. Kierunek: Zarządzanie 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk 

humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

– po pkt 3.7 dodaje się pkt 3.8 w brzmieniu: 

 

„3.8. Kierunek: Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych lub humanistycznych, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

6) w Załączniku nr 4:  

Kierunki studiów stacjonarnych prowadzone w językach obcych 

 



2. Studia drugiego stopnia 

 

– pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: 

„2.2 Kierunek: International Economic Relations 

Studia prowadzone w języku angielskim 

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

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

albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk 

humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

–  średnia arytmetyczna ocen ze studiów.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 
 


