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Zarządzanie w agrobiznesie? A może
dziennikarstwo cyfrowe? Nowe
specjalności w ofercie UwB
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
29 MAJA 2015

Kolejne nowości w ofercie zatwierdził Senat Uniwersytetu w Białymstoku. Nowe
specjalności zaproponowały swoim studentom dwa wydziały uczelni: Wydział
Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Filologiczny.
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Na kierunku ekonomia, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych,
pojawią się 3 specjalności: przedsiębiorczość i innowacje (na studiach I oraz II
stopnia), bankowość (I stopnia) oraz elektroniczna gospodarka (II stopnia). Studenci
kierunku zarządzanie będą mogli wybrać zarządzanie sprzedażą (I stopnia),
zarządzanie w agrobiznesie (I stopnia), a także psychologię w zarządzaniu (II
stopnia).
Z kolei na filologii polskiej I stopnia pojawi się specjalność dziennikarstwo cyfrowe,
a na studiach II stopnia na tym kierunku – literatura na pograniczach.
Kandydaci na studentów wskazują wybraną specjalność studiów na etapie
rejestracji w systemie IRK. Można ją jednak zmienić – wprowadzanie zmian jest
możliwe do końca trwania elektronicznych zapisów. Zgodnie z uchwałą rekrutacyjną
specjalności są uruchamiane, gdy zbierze się na nie wystarczająco liczna grupa
chętnych studentów.
Tegoroczna oferta UwB jest rekordowo bogata, obejmuje 31 kierunków studiów.
Wśród nich także jest wiele nowości. Na studiach stacjonarnych I stopnia uczelnia
uruchamia kognitywistykę i komunikację, kierunek filozofia i etyka oraz logistykę.
Trwają też przygotowania do utworzenia europeistyki na Wydziale EkonomicznoInformatycznym w Wilnie. Oferta studiów stacjonarnych II stopnia wzbogaciła się
natomiast o kryminologię, bezpieczeństwo narodowe, filologię rosyjską –
przekładoznawstwo oraz filologię angielską.
Oprócz specjalności zatwierdzonych na ostatnim, dzisiejszym posiedzeniu Senatu,
kilka nowych specjalności już wcześniej wprowadził na swoich kierunkach Wydział
Biologiczno-Chemiczny. W ofercie studiów licencjackich pojawi się ich 5: chemia
kryminalistyczna, turystyka przyrodnicza (na kierunku przyroda), a także ocena
oddziaływania na środowisko, gospodarka odpadami oraz rekultywacja i ochrona
wód (kierunek ochrona środowiska). Na studiach drugiego stopnia na kierunku
ochrona środowiska nową specjalnością jest ocena stanu środowiska.
Nowa propozycja specjalności pojawiła się też na kierunku kulturoznawstwo I
stopnia (Wydział Filologiczny). To komunikowanie w mediach cyfrowych.
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.
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.

Kontakt
Webmaster

Prenumerata

Reklamy

Redakcja

Regulamin e-prenumeraty

© Akademicka Oficyna Wydawnicza



Facebook

Wydawca

