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Od wielu lat kierunki lekarskie cieszą się największą popularnością (fot. archiwum / Adrian Kuźmiuk)
Czternaście kierunków studiów
ma w swojej ofercie Uniwersytet Od 5 maja rusza rekrutacja u medyków. Zapisy zakończą się na
Medyczny w Białymstoku. Uczelnia początku lipca. Podobne terminy dla kandydatów będą mieć UwB
właśnie ogłosiła szczegółowe
oraz politechnika.
terminy rekrutacji. Chętni na studia
stacjonarne mogą zgłaszać się od
5 maja. Rejestracja kandydatów będzie prowadzona drogą elektroniczną. Zapisy zakończą się na początku lipca.
Kandydaci na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz farmację będą przyjmowani do 3 lipca. Sześć dni dłużej będzie
prowadzona rejestracja na pozostałe kierunki m.in. na analitykę medyczną, zdrowie publiczne, położnictwo, kosmetologię,
czy ratownictwo medyczne.
9 lipca zostanie ogłoszona lista wstępnie przyjętych na kierunki lekarskie, 15 lipca - na pozostałe. - Nowych kierunków w
przyszłym roku akademickim nie będzie. Nie ma takiej potrzeby - mówi prof. Lech Chyczewski, rzecznik białostockiej uczelni
medycznej. Dodaje, że uczelnie nie wie jeszcze, ilu będzie mogła przyjąć studentów na dane studia. Limity nie są jeszcze
ustalone. Jak spodziewa się prof. Chyczewski, pewnie znów najwięcej kandydatów zgłosi się na kierunki lekarskie. - Ma to
związek także z rynkiem pracy. Lekarzowi łatwiej znaleźć zatrudnienie - dodaje prof. Lech Chyczewski.
UMB zaprasza też wszystkich na dzień otwarty, który zaplanowano na 20 maja.
Wcześniej, bo 23 kwietnia dla kandydatów otworzy się Politechnika Białostocka. Tu także rekrutacja rozpocznie się w maju.
Konkretny termin nie jest jeszcze znany. - W ofercie edukacyjnej Politechniki Białostockiej są nowości - to informatyka i
ekonometria na wydziale informatyki oraz systemy mechatroniczne i materiały na wydziale mechanicznym - wymienia
Agnieszka Halicka, przedstawicielka PB.
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Uczelnia czeka także na zgodę z ministerstwa na uruchomienie matematyki stosowanej (na wydziale informatyki) oraz
zarządzania i inżynierii usług (na wydziale zarządzania).
Nowościami przyszłych studentów będzie też kusił Uniwersytet w Białymstoku. Na studiach stacjonarnych I stopnia będą to
kognitywistyka i komunikacja, filozofia i etyka, logistyka oraz europeistyka w Wilnie. - Rekrutacja tradycyjnie rozpocznie się w
pierwszej połowie maja. Szczegółowy harmonogram będzie znany za kilka tygodni - mówi Katarzyna Dziedzik z UwB.
Uczelnia na studia stacjonarne chce przyjąć 3800 osób.
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