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Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Pliki do pobrania
Uchwała 2422 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia
2018 r. warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia
magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
pdf, 410.67 KB, 09.07.2020

Uchwała 2386 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia
2018 r. warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia
magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
pdf, 174.51 KB, 09.07.2020

Uchwała 2322 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na
jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku
akademickim 2019/2020 pdf, 8.84 MB, 09.07.2020

Zarządzenie nr 18 w sprawie szczegółowych zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia na
Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020 pdf, 1.5 MB, 09.07.2020

Zarządzenie nr 14 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki
2019/2020 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów pdf, 1.02 MB, 09.07.2020

Zarządzenie nr 12 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z
przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w
roku akademickim 2019/2020 pdf, 244.13 KB, 09.07.2020

Zarządzenie nr 10 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 pdf, 603.31 KB, 09.07.2020
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