REKRUTACJA

www.uwb.edu.pl

Kierunki studiów oraz przedmioty maturalne
brane pod uwagę przy rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia
•

administracja

historia, język łaciński, język polski, matematyka, WOS (do wyboru)

•

bezpieczeństwo i prawo

historia, język łaciński, język polski, matematyka, WOS (do wyboru)

•

biologia

biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia,
matematyka (do wyboru)

•

chemia

biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka
(do wyboru)

•

ekobiznes

biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia,
matematyka, WOS (do wyboru)

•

ekonomia

geografia, historia, matematyka, WOS (do wyboru)

•

kierunek ekonomiczno-prawny

geografia, historia, matematyka, WOS (do wyboru)

•

filologia polska

język polski

•

filologia, moduły specjalizacyjne:

- filologia angielska
język angielski
- filologia angielska z językiem niemieckim
język angielski
- filologia angielska z językiem hiszpańskim
język angielski
- filologia angielska z językiem rosyjskim
język angielski
- filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów
rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
język polski lub dowolny język obcy nowożytny
- język francuski (od podstaw), z angielskim – profil
tłumaczeniowy
język angielski oraz język polski lub dowolny język obcy
nowożytny

- język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna
dla kandydatów rozpoczynających naukę francuskiego od
podstaw)
język polski lub dowolny język obcy nowożytny
- filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów
rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
język polski lub dowolny język obcy nowożytny
- filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze
znajomością języka rosyjskiego)
język polski, język rosyjski (do wyboru)
- filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
język polski, język rosyjski (do wyboru)

•

filozofia i etyka

filozofia, język polski, dowolny język obcy nowożytny, historia,
WOS, matematyka (do wyboru)

•

fizyka

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka
(do wyboru)

•

historia

język polski, dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia,
WOS (do wyboru)

•

informatyka

matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka (do wyboru)

•

informatyka i ekonometria

matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka (do wyboru)

•

jakość i bezpieczeństwo środowiska

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka (do wyboru)

•

kognitywistyka i komunikacja

język polski, dowolny język obcy nowożytny, matematyka,
informatyka, fizyka, chemia, biologia, filozofia, historia, WOS (do
wyboru)

•

kryminologia

historia, język łaciński, język polski, matematyka, WOS (do wyboru)

•

kulturoznawstwo

język polski i dowolny język obcy nowożytny lub WOS

•

lingwistyka stosowana „Wschód-Zachód”*

język angielski, język niemiecki (do wyboru)
*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia
wymogów formalnych dotyczących prowadzenia kierunku
studiów.

•

matematyka

matematyka

•

międzynarodowe stosunki gospodarcze

geografia, historia, matematyka, WOS (do wyboru)

•

mikrobiologia

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia,
matematyka (do wyboru)

•

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

język polski i dowolny język obcy nowożytny

•

pedagogika resocjalizacyjna

język polski i dowolny język obcy nowożytny

•

praca socjalna

język polski i dowolny język obcy nowożytny

•

socjologia

język polski, dowolny język obcy nowożytny, historia, WOS (do
wyboru)

•

stosunki międzynarodowe

język polski, dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia,
WOS (do wyboru)

•

studia wschodnie

język polski, dowolny język obcy nowożytny, historia, geografia,
WOS (do wyboru)

•

zarządzanie

geografia, historia, matematyka, WOS (do wyboru)

Studia stacjonarne jednolite
magisterskie
•

pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

język polski i dowolny język obcy nowożytny

•

pedagogika specjalna

język polski i dowolny język obcy nowożytny

•

prawo

historia, język łaciński, język polski, matematyka, WOS (do
wyboru)

Studia stacjonarne II stopnia kierunki studiów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administracja
bezpieczeństwo i prawo
biologia
chemia
chemia kryminalistyczna i sądowa
ekonomia
filologia, moduły specjalizacyjne:
filologia angielska
filologia angielska z elementami translatoryki
filologia rosyjska – przekładoznawstwo
filologia polska
filologia polska nauczycielska
filologia obca nauczycielska
filozofia
fizyka
historia
informatyka
kryminologia
kulturoznawstwo
matematyka
międzynarodowe stosunki gospodarcze
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna
praca socjalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
zarządzanie

-

Studia niestacjonarne kierunki studiów
Studia I stopnia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

administracja
bezpieczeństwo i prawo
ekonomia
kryminologia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna
praca socjalna
prawo i podatki w biznesie
zarządzanie

Studia II stopnia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

administracja
bezpieczeństwo i prawo
doradztwo podatkowe
i administracja skarbowa
ekonomia
kryminologia
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna
praca socjalna
zarządzanie

Jednolite studia magisterskie

•
•
•

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
prawo

Rekrutacja krok po kroku

1

Na stronie głównej UwB: www.uwb.edu.pl klikasz
w zakładkę Kandydat. Tutaj znajdziesz swoje
wymarzone studia. Pomoże Ci w tym wyszukiwarka
kierunków. Gdy dokonasz wyboru, wejdź na stronę:
Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK):
irk.uwb.edu.pl,, założ osobiste konto rejestracyjne
irk.uwb.edu.pl
i wprowadź swoje dane.

2

System sam przelicza punkty zdobyte przez Ciebie na
maturze (punkty z matury na poziomie podstawowym
mnożone są przez współczynik 0,65,
a na poziomie rozszerzonym przez 1,0).

3

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany przez
IRK indywidualny numer rachunku bankowego.

4

Po otrzymaniu na Twoim koncie w IRK wiadomości
o zakwalifikowaniu się na studia, złóż komplet
dokumentów w wyznaczonym miejscu i terminie.

Więcej informacji na:

www.uwb.edu.pl/wdo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM REKRUTACJI
ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 80, +48 85 745 70 53
rekrutacja@uwb.edu.pl
www.uwb.edu.pl/kandydat

