ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ PRAWA
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
Administracja, niestacjonarne studia drugiego stopnia
I. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:
1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków
należących do dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych
(m.in. administracja, europeistyka lub stosunki międzynarodowe).
2. Średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
3. Preferowany kierunek studiów – administracja.
Pr
3.
II. Zasady rekrutacji
1. O zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na
liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich i średniej ocen ze studiów.
2. Kandydatom, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż
administracja, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez
współczynnik 0,65.
III. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie
wynosi 100.
IV Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen
ze studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0.
V. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz
średnia ocen ze studiów).
Limit miejsc – 70
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
1. Ankieta osobowa dwustronnie wydrukowana z systemu IRK,
2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
3. Podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji
Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK),
4. Deklaracja językowa (do pobrania z systemu IRK).
Więcej informacji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką
Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące
studia/Wydział Prawa – https://irk.uwb.edu.pl

Harmonogram
5 czerwca- 15 września 2020 r.
15 września 2020 r.
15 września 2020 r.
21 września 2020 r.
22 - 24 września 2020 r.

28 września 2020 r.

29 września 2020 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej przez
kandydatów.
Ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacyjnych w
systemie
IRK
(na
indywidualnych
kontach
internetowych).
Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów
uprawniających do podjęcia studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone na Wydział Prawa
UwB (pok. 104 - aula Wydziału Prawa) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 r. do
godz. 14:30.
Kolejna tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (w
przypadku niewyczerpania limitu miejsc, na skutek
rezygnacji kandydatów, komisja uzupełnia listę kandydatów
o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej).
Dokumenty powinny być dostarczone na Wydział Prawa
UwB (pok. 104 - aula Wydziału Prawa) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r. do
godz. 14:30.
Ogłoszenie
kandydatom
ostatecznych
wyników
rekrutacyjnych na I rok studiów w systemie IRK (na
indywidualnych kontach internetowych).

Komisja rekrutacyjna
Adres:

Tel.: (+48 85) 745-72-02
(+48 85) 745-72-01
Fax.: (+48 85) 740-60-89
Email:
wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 104 - aula Wydziału Prawa
Czynny w czasie pracy komisji

Dyżury komisji:
8.06 – 31.07.2020 r.

poniedziałek

w godz. 10:00 – 13:00

czwartek

w godz. 10:00 – 13:00

Dyżury komisji:
3.08 – 30.09.2020 r.

poniedziałek - piątek

w godz. 10:00 – 13:00

Z wyjątkiem terminów:
22 września 2020 r.
23 września 2020 r.
24 września 2020 r.
28 września 2020 r.

wtorek
środa
czwartek
poniedziałek

w godz. 9:30 – 14:30
w godz. 9:30 – 14:30
w godz. 9:30 – 14:30
w godz. 9:30 – 14:30

