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Ruszyła rekrutacja na UwB
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
13 MAJA 2015

12 maja ruszyła na Uniwersytecie w Białymstoku rekrutacja na
rok akademicki 2015/2016. Największa uczelnia w regionie
przygotowała na studiach stacjonarnych I, II stopnia oraz
jednolitych magisterskich łącznie ponad 3800 miejsc. Rekrutacja
prowadzona jest także na studiach niestacjonarnych – tu
limitów przyjęć nie ma.
W tegorocznej ofercie UwB jest 31 kierunków studiów. Wśród nich wiele nowości.



INFORMA

Na studiach stacjonarnych I stopnia uczelnia uruchamia kognitywistykę i
komunikację, kierunek filozofia i etyka oraz logistykę. Trwają też przygotowania do
utworzenia europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie.
Oferta studiów stacjonarnych II stopnia wzbogaciła się natomiast o kryminologię,
bezpieczeństwo narodowe, filologię rosyjską – przekładoznawstwo oraz filologię
angielską.
Ponadto jest też kilka nowych specjalności. Na Wydziale Biologiczno-Chemicznym w
ofercie studiów licencjackich pojawi się 5: chemia kryminalistyczna, turystyka
przyrodnicza, a także ocena oddziaływania na środowisko, gospodarka odpadami
oraz rekultywacja i ochrona wód. Na studiach drugiego stopnia na kierunku ochrona
środowiska nową specjalnością jest ocena stanu środowiska.
Nową propozycję specjalności dla studentów kierunku kulturoznawstwo drugiego
stopnia ma od roku akademickiego 2015/2016 również Wydział Filologiczny. To
komunikowanie w mediach cyfrowych.
Dodatkowo uczelnia poszerza ofertę edukacyjną ,,Studia 40+". To propozycja
bezpłatnych, stacjonarnych studiów dla osób nieco starszych, realizowanych w
osobnych grupach wiekowych. Oprócz historii (studia 3-letnie licencjackie oraz 2letnie magisterskie) i studiów wschodnich (3-letnie licencjackie) w ofercie od tego
roku są też studia polonistyczne (3-letnie licencjackie).
Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie będą mogli
rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 2 lipca.
Rejestracja na studia II stopnia zakończy się w drugiej połowie lipca (17 lub 24 lipca –
w zależności od wydziału). Do 18 sierpnia potrwa rejestracja na kierunki
prowadzone w językach obcych. Najwięcej czasu – bo do połowy września – będą
mieli kandydaci na studia niestacjonarne.
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