
 

Uchwała nr 43 

Rady Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

z dnia 2 maja 2022 r. 

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 

Rada filii UwB Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego uchwala następujące zasady 

rekrutacji na rok akademicki 2023/2024: 

  

Studia pierwszego stopnia  

  

Kierunek: Ekonomia – profil praktyczny  

  

Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnia świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za 

równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas.   

  

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

– podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki – poziom szkolny lub 

państwowy,   

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z 

matematyki pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości 

z tego przedmiotu,  

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 

(akceptowana ocena końcoworoczna),  

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje 

sprawdzian ze znajomości języka polskiego.   

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o 

przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z dyrektorem filii.  

  

Sposób przeliczania punktów:   

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu kwalifikacyjnym,    

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). 

Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku 

braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,   

– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.   

  

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:  

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości 

wyrażone w punktach mnożymy przez 2.  

  

  

  



 

Kierunek: Europeistyka – profil praktyczny  

  

Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnia świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za 

równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas.  

  

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  

–  podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii lub matematyki – poziom 

szkolny lub państwowy,  

–  w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego z historii na poziomie państwowym lub 

szkolnym będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z 

tego przedmiotu,  

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – 

kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie 

maturalnym, wskazany przez kandydata,  

–  niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 

(akceptowana ocena końcoworoczna),  

–  w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości –  kandydata 

obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.  

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o 

przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z dyrektorem filii.  

  

Sposób przeliczania punktów:  

–  wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym,   

–  wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011),  

–  oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w 

przypadku braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,  

–  maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.  

   

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:  

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości 

wyrażone w punktach mnożymy przez 2.”  

  

  

Kierunek: Informatyka – profil praktyczny  

  

Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnia świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za 

równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas.  

  

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  

– podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru 

spośród następujących: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie 

informacyjne – poziom szkolny lub państwowy,  

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z 

matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych pod uwagę 

będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,  



 

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – 

kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie 

maturalnym, wskazany przez kandydata,  

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 

(akceptowana ocena końcoworoczna),  

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje 

sprawdzian ze znajomości języka polskiego.  

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o 

przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z dyrektorem filii.  

  

Sposób przeliczania punktów:  

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu kwalifikacyjnym,   

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). 

Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku 

braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,  

– maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 100.  

  

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:  

– wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości 

wyrażone w punktach mnożymy przez 2.  

  

  

Jednolite studia magisterskie  

(w przypadku uruchomienia)  

  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – profil ogólnoakademicki  

  

Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnia świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za 

równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas.  

  

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

– podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka litewskiego lub języka obcego 

(do wyboru) – poziom szkolny lub państwowy,  

– w przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z 

wymienionych przedmiotów pod uwagę będzie brana ocena końcoworoczna uzyskana na 

świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu,  

– w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – 

kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie 

maturalnym, wskazany przez kandydata,  

– niepunktowane kryterium dodatkowe – ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości 

(akceptowana ocena końcoworoczna).  

– w przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje 

sprawdzian ze znajomości języka polskiego.   

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie decyzję o 

przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z dyrektorem filii.  

  



 

Sposób przeliczania punktów:   

– wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu kwalifikacyjnym,   

– wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w 

postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011). 

Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku 

braku wyniku egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2,   

– maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.   

  

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990:  

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości 

wyrażone w punktach mnożymy przez 2.  

  

  

  

Studia drugiego stopnia  

  

Kierunek: Ekonomia – profil praktyczny  

  

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:  

 ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. 

poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach należących do dziedziny nauk 

społecznych,  

 średnia arytmetyczna ze studiów,  

– wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie w języku innym niż polski lub 

nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (kryterium niepunktowane).  

 

 

Przewodniczący Rady Filii 

 

 

dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB 

 

 


