Uchwała nr 10/3/2017
Rady Wydziału Zarządzania
z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Na podstawie § 58 pkt. 1, ppkt. 1 Statutu Politechniki Białostockiej Rada
Wydziału Zarządzania zatwierdza:
§1
Zmiany w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (co stanowi załącznik
do niniejszej uchwały).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obradom Rady Wydziału
Zarządzania przewodniczyła
Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof.. nzw.
Dziekan Wydziału Zarządzania

Załącznik do Uchwały nr 10/3/2017 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 1 marca 2017 roku.

WARUNKI REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

1. studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


logistyka – studia inżynierskie



zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie



zarządzanie i inżynieria usług – studia inżynierskie

Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata
na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z przedmiotów
branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 matematyka,
 fizyka lub informatyka,
 język obcy nowożytny,
 w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku
włącznie:
 matematyka,
 język obcy nowożytny.


turystyka i rekreacja – studia licencjackie



zarządzanie – studia licencjackie

Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata
na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z przedmiotów
branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 matematyka,

 geografia lub fizyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie,
 język obcy nowożytny,
 w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku
włącznie:
 matematyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie,
 język obcy nowożytny.


inżynieria meblarstwa1

Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata
na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z przedmiotów
branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 matematyka,
 fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,
 język obcy nowożytny,
 w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku
włącznie:
 matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,
 język obcy nowożytny.

2. studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


logistyka / logistics – studia prowadzone w języku polskim i angielskim



zarządzanie / management – studia prowadzone w języku polskim i angielskim



zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia na kierunku logistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) kierunku
logistyka oraz dla absolwentów studiów licencjackich kierunku logistyka. W przypadku
absolwentów studiów licencjackich, w związku z koniecznością osiągnięcia efektów
z obszaru nauk technicznych oraz efektów kształcenia dla kwalifikacji związanych z tytułem
zawodowym inżyniera, niezbędnych w celu podjęcia kształcenia na kierunku, w programie
1

Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

kształcenia przewiduje się dodatkowy semestr wprowadzający, w ramach którego studenci
zobowiązani są uzyskać 30 ECTS.
Studia na kierunku zarządzanie przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków: zarządzanie,
zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse oraz absolwentów innych kierunków
posiadających kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania
kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.
Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeznaczone są dla absolwentów
studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem
zawodowym inżyniera) z obszaru nauk technicznych posiadających kwalifikacje I stopnia
oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego
kierunku.
Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub
studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich),
 w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu
do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu
wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z indeksu (średnia arytmetyczna).

