Politechnika od poniedziałku czeka na
studentów. Od wtorku - też UwB
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Największa uczelnia techniczna w regionie - Politechnika Białostocka - rozpoczyna w poniedziałek rekrutację na
studia. Po niej, od wtorku, na kandydatów czeka też Uniwersytet w Białymstoku.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Ci, którzy myślą o tytule inżyniera i kierunkach ścisłych, czas na rejestrację jako kandydat na studia dzienne I stopnia
mają do 2 lipca. W tegorocznej ofercie uczelni znajdują się m.in. takie kierunki jak: gospodarka przestrzenna,
ekoenergetyka, automatyka i robotyka, logistyka czy turystyka i rekreacja. Jako nowość na wydziale informatyki pojawią
się informatyka i ekonometria. Od przyszłego roku akademickiego na PB będzie można studiować zarządzanie i
inżynierię usług.
Mniej czasu - bo do 22 czerwca - na rejestrację (ze względu na egzaminy z rysunku) mają chętni do studiowania
architektury i urbanistyki, architektury wnętrz i grafiki. Nowością jest to, że na wydziale budownictwa i inżynierii
środowiska kandydaci na kierunek architektura krajobrazu nie będą musieli zdawać egzaminu z rysunku odręcznego.
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia politechnika poda 10 lipca.
Dzień po politechnice - bo we wtorek 12 maja - proces rekrutacyjny na studia dzienne uruchamia też Uniwersytet w
Białymstoku. Kandydaci na rejestrację mają czas do 2 lipca, a ogłoszenie kandydatom wyników postępowania
rekrutacyjnego nastąpi 10 lipca.
Białostocka uczelnia przygotowała w rozpoczynającym się naborze sporo. Wśród nich m.in. logistyka I stopnia, która
zostanie otwarta na wydziale ekonomii i zarządzania, zarówno na studiach w systemie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym. Następna nowość wprowadzona jest na wydziale historyczno-socjologicznym na studiach
stacjonarnych I stopnia - i są to filozofia oraz etyka. Wydział prawa na studiach II stopnia proponuje bezpieczeństwo
narodowe oraz kryminologię.
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