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Politechnika Białostocka:
• największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce,
• kampus w centrum Białegostoku,
• blisko 1800 miejsc w akademikach,
• nowoczesna baza dydaktyczna,
• 7 wydziałów, w tym Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce,
• blisko 11 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych,
• studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie, doktoranckie  

i podyplomowe,
• ponad 60 kół naukowych i organizacji studenckich,
• bogata oferta studenckiej wymiany międzynarodowej w programie 

Erasmus+ (140 uczelni partnerskich),
• możliwość założenia własnej firmy w Akademickim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości,
• programy studiów konsultowane z największymi pracodawcami  

w regionie,
• wsparcie Biura Karier PB w poszukiwaniu staży, praktyk i pracy.

www.pb.edu.pl

Wybierz studia i zawód 
z przyszłością
Czy wiesz, że na Politechnice Białostockiej możesz konstruować roboty, budować 
pojazdy, projektować miasta czy tworzyć programy na użytek firm? Takie 
możliwości dają Ci studia na naszej Uczelni. Od architektury poprzez budownictwo, 
informatykę, leśnictwo, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie i inżynierię 
produkcji – Politechnika Białostocka kształci na wielu atrakcyjnych kierunkach 
studiów. Jeśli interesujesz się innowacyjnymi technologiami, chcesz zdobyć 
ciekawy zawód i studiować w mieście o szczególnej atmosferze – wybierz studia 
na Politechnice Białostockiej! 



6 7

LUDZIE Politechniki
Siłą naszej Uczelni są kreatywni, młodzi ludzie, którzy na Politechnice Białostockiej 
realizują swoje pasje, angażują się w niezwykłe projekty studenckich kół naukowych, 
zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach  
w dziedzinie informatyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania.

Tworzą systemy, 

które pomagają innym
Reprezentanci Politechniki Białostockiej co roku startują w światowym konkursie 
technologicznym Imagine Cup organizowanym przez Microsoft. W 2016 roku 
udział w nim wzięło 10 drużyn z PB. Trzy z nich wywalczyły miejsce w finałach 
krajowych, a drużyna PSYLLOSOFT reprezentowała Polskę w światowych finałach 
w Stanach Zjednoczonych. Duet PSYLLOSOFT wystartował w kategorii World 
Citizenship z projektem MATIA. To system, który „przekłada” otaczający świat na 
język mówiony oraz różnego rodzaju bodźce dotykowe i dźwiękowe. Pomaga 
osobom słabowidzącym i niewidomym. 

W 2015 roku finały krajowe Imagine Cup, w kategorii World Citizenship wygrała 
drużyna Toast and Brains. Ich projekt PHOTON to robot edukacyjny, który pomaga 
dzieciom uczyć się programowania. W 2016 roku twórcy PHOTONA zdobyli  
w głosowaniu internetowym tytuł Podlaskiej Marki Konsumentów. Z sukcesem 
wystartowali na platformie crowdfundingowej Kickstarter, poprzez którą zbierali 
pieniądze na produkcję robota. Pierwsze PHOTONY trafią do dzieci na koniec 
2017 roku. PHOTON i MATIA zdobyły nagrody na targach wynalazczości w Brukseli, 
Paryżu i Pittsburghu.

Konstruują analogi 
robotów marsjańskich 
Studenci Wydziału Mechanicznego to mistrzowie świata w konstruowaniu 
łazików. Trzykrotnie wygrywali prestiżowe zawody University Rover Challange  
w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku triumfował łazik Magma 2. W 2013 roku 
drużyna łazika Hyperion, zdobywając 493 punkty na 500 możliwych, ustanowiła 
rekord zawodów. W czerwcu 2014 roku na podium stanął Hyperion 2. W 2015 roku 
reprezentacja Politechniki z robotem #next zajęła czwarte miejsce w Stanach 
Zjednoczonych i drugie w europejskiej edycji zawodów rozgrywanych w Polsce. 
W 2016 roku robot RED wywalczył siódmą lokatę w USA. Studenci wraz z robotami 
marsjańskimi zapraszani są na targi, wystawy i spotkania. Prezentowali się także 
w polskim pawilonie na światowej wystawie EXPO w Mediolanie w 2015 roku  
i podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016.
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Budują bolidy i ścigają się 
na europejskich torach

Drużyna studentów Wydziału Mechanicznego Cerber Motorsport projektuje  
i buduje bolidy na międzynarodowe zawody Formula Student. W 2013 roku  
z CMS-01 studenci ścigali się na torach w Niemczech i na Węgrzech. Rok później  
z ulepszonym, nowym pojazdem  - CMS-02 - wystartowali m.in. na torze Silverstone 
w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku wzięli udział w czterech edycjach zawodów. 
Ogromnym sukcesem zakończył się ich udział we włoskiej edycji konkursu, gdzie  
wywalczyli drugie miejsce! W Czechach wygrali jedną z konkurencji: autocross  
i w klasyfikacji generalnej zajęli czwartą lokatę. Udział w Formule Student to wielkie 
przedsięwzięcie logistyczne i egzamin z pracy zespołowej. Drużyna liczy blisko 30 
osób.

ENERGIA miejsca
Turbiny wiatrowe, baterie słoneczne i pompy ciepła, takie urządzenia znajdziecie na 
Politechnice Białostockiej. Nasza Uczelnia stawia na ekologię i już dziś wykorzystuje 
odnawialne źródła energii do zasilania laboratoriów, sal dydaktycznych oraz 
akademików. W nowo wybudowanych pracowniach centrum INNO-EKO-
TECH, na kierunkach biotechnologia oraz ekoenergetyka, zdobędziecie wiedzę  
z przyszłościowych dziedzin gospodarki: odnawialne źródła energii, budownictwo 
energooszczędne, a także ochrona środowiska. Politechnika Białostocka inwestuje 
w energię z natury i kształci specjalistów w tym zakresie.

Energia, którą pozyskujemy z naturalnych źródeł, udziela się też ludziom. 
Sprawdźcie sami! Przyjdźcie na kampus Politechniki przy ul. Wiejskiej podczas 
majowych Juwenaliów – święta wszystkich białostockich studentów. Odwiedźcie 
kultowe „murki”, które są tuż przy dynamicznie rozkręcającym kulturę studencką 
klubie GWINT. Nastawcie radia na najbardziej energetyczne radio w mieście – 
Akadera 87.7 FM.
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OFERTA  
EDUKACYJNA

TRÓJSTOPNIOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA
Na Politechnice Białostockiej realizowany jest trójstopniowy system kształcenia, 
który umożliwia uzyskanie kolejno dyplomów inżyniera bądź licencjata, magistra 
oraz doktora.

Rekrutacja krok po kroku

UWAGA!
Wszystko wykonuj zgodnie z harmonogramem rekrutacji

TYTUŁ ZAWODOWY
INŻYNIERA/LICENCJATA

TYTUŁ ZAWODOWY
MAGISTRA

STOPIEŃ NAUKOWY
DOKTORA

OBRONA PRACY
DYPLOMOWEJ

OBRONA PRACY
DYPLOMOWEJ

OBRONA ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ

I STOPIEŃ
STUDIA 

INŻYNIERSKIE/LICENCJACKIE

       
II STOPIEŃ

STUDIA 
MAGISTERSKIE

III STOPIEŃ
STUDIA 

DOKTORANCKIE

Załóż konto w systemie IRK i zapisz się na kierunek/kierunki 
studiów w IRK

Wnieś opłatę za postępowanie rekrutacyjne

Sprawdź, czy się zakwalifikowałeś

Złóż komplet dokumentów w wydziałowej komisji rekrutacyjnej

Jesteś przyjęty na studia!
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Wydział Kierunki Studiów
studia I stopnia studia II stopnia

stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne

Architektury
architektura X X X

architektura wnętrz X X X
grafika X

Budownictwa 
i Inżynierii 

Środowiska

architektura krajobrazu X X
biotechnologia X X
budownictwo X X X X

construction and building 
systems engineering X

ekoinżynieria X X
inżynieria procesowa  
w ochronie zdrowia  

i środowiska
X

gospodarka przestrzenna X X
inżynieria rolno-spożywcza  

i leśna X X

inżynieria środowiska X X X X
ochrona środowiska X X

Elektryczny

ekoenergetyka X X
elektronika 

i telekomunikacja X X X X

elektrotechnika X X X X

Informatyki
informatyka X X X X

informatyka i ekonometria X
matematyka stosowana X X 

Mechaniczny

automatyka i robotyka  X X X X
inżynieria biomedyczna X X X

mechanika i budowa maszyn X X X X
mechatronika X  X1

mechatronics X  X1

Zarządzania

inżynieria meblarstwa  X1  X1

logistyka X X X X
logistics X X

management X
turystyka i rekreacja X X

zarządzanie X X X X
zarządzanie i inżynieria  

produkcji X X X X

zarządzanie i inżynieria usług X X

Zamiejscowy 
Wydział Leśny  
w Hajnówce

leśnictwo X X  X1  X1

stan na 1.06.2017 r.
1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 
REJESTRACJA ONLINE 

(SYSTEM IRK)

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez system Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępny na stronie  internetowej: www.pb.edu.pl.  
Wszystkie etapy rekrutacji przeprowadzane są w terminach określonych  
w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora. Czynności związane  
z rekrutacją przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. 

Harmonogram oraz adresy wydziałowych komisji rekrutacyjnych z wykazem 
numerów telefonów i adresami e-mailowymi dostępne są na stronie internetowej 
w zakładce „Kandydaci”. 
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Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków 
studiów.
Kandydat, który zarejestruje się na więcej niż jeden kierunek studiów, 
musi ustalić priorytety.

Aby zarejestrować się na studia, należy:
1. założyć osobiste konto w IRK, identyfikatorem jest numer PESEL kandydata; 

2. wypełnić dane osobowe;

3. wskazać przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i wpisać wyniki;

4. wybrać kierunek/kierunki studiów i wskazać przedmioty, które będą 
brane pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów;

5. ustalić priorytety w przypadku zapisu na więcej niż jeden kierunek studiów;

6. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer  
rachunku bankowego, który dostępny jest w IRK na koncie kandydata  
w zakładce „dane do przelewu”.

Kandydat legitymujący się starą maturą, maturą zagraniczną, maturą 
międzynarodową lub maturą europejską podczas rejestracji zobowiązany jest 
do wgrania skanu matury do IRK.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu 
świadectw podczas rejestracji zobowiązany jest do wgrania do IRK skanu 
dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł. 

Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy kandydat:
1. wprowadzi wszystkie niezbędne dane;
2. zapisze się na wybrany kierunek/kierunki studiów;
3. wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne w terminie zgodnym z 

harmonogramem (dokonanie opłaty po terminie oznacza wykluczenie 
udziału w rekrutacji);

oraz Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty  
za postępowanie rekrutacyjne.

Osobiste konto kandydata służy do rejestracji na studia, przekazywania 
wyników kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i innych wiadomości 
przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do przesłania zdjęcia do 
elektronicznej legitymacji studenckiej i innych wymaganych dokumentów.

OPŁATA rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer rachunku i powinna 
być widoczna na koncie kandydata najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji 
kandydatów na studia. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej po terminie skutkuje 
nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne 
z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Opłata jest zwracana jedynie  
w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się 
o przyjęcie oraz niezdania egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed 
ogłoszeniem wyników maturalnych. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną za 
każdy kierunek studiów. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia stacjonarne, mogą zapisać 
się na studia niestacjonarne na ten sam kierunek w ramach tej samej opłaty 
rekrutacyjnej.
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Egzaminy wstępne
Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura, architektura 
wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne na kierunku grafika.

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,  
dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz przybory niezbędne 
do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania.

Zapewniamy deskę kreślarską i brystol.

Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

Egzamin z rysunku składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje 
kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 
150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik 
egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch 
zadań łącznie.

Zadania egzaminacyjne:

• architektura, architektura wnętrz:
zadanie 1.  Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania 

i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania  
i komponowania.

zadanie 2.  Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego 
wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje  
do rozwiązywania zadań projektowych.
Technika wykonania prac: ołówek.

• grafika:
zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie 

umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne  
i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań 
projektowych.
Technika wykonania pracy: ołówek, kredka.

zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające 
na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią, 
możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych 
oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.
Technika wykonania pracy: dowolna (odręczna).
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Wzór REKRUTACYJNY

  • kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

  gdzie:

Mp  –  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na 
poziomie podstawowym;

Mr  –  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na 
poziomie rozszerzonym;

Fr  –  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu 
dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na 
poziomie rozszerzonym;

Op –  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym;

Or  –  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego 
nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

R  –  liczba punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest 
wymagany.

Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne 
obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na stronie internetowej: 
www.pb.edu.pl (zakładka „Kandydaci”).

PRZEDMIOTY 
BRANE POD UWAGĘ 
W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę:
• wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z: 

- matematyki (matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku 
maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem);
- przedmiotu do wyboru (wykaz przedmiotów do wyboru patrz tabela);
- języka obcego nowożytnego;

• wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku na kierunkach, na których jest on 
wymagany.

Gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę,  
w postępowaniu uwzględniony zostanie przedmiot, z którego uzyskał najwyższą 
punktację.

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu  
nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyjęcie na studia, zmniejsza jedynie 
szanse kandydata na przyjęcie.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje 
punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz  
0 punktów za poziom rozszerzony.
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Kierunek studiów Wydział Forma studiów Przedmioty do wyboru

architektura Wydział Architektury • stacjonarne
fizyka, historia, historia sztuki, 
geografia, język polski1

architektura  
krajobrazu

Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska • stacjonarne

biologia, fizyka, chemia, 
geografia, historia2, historia 
sztuki2 

architektura  
wnętrz Wydział Architektury • stacjonarne

fizyka, historia, historia sztuki, 
geografia, język polski1 

automatyka  
i robotyka Wydział Mechaniczny

• stacjonarne fizyka, chemia, informatyka, 
biologia

• niestacjonarne

złożenie wymaganych 
dokumentów; w przypadku 
przekroczenia limitu miejsc: 
fizyka, chemia, informatyka, 
biologia

biotechnologia Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska • stacjonarne fizyka, chemia, biologia

budownictwo Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

• stacjonarne
• niestacjonarne fizyka, chemia, informatyka

ekoenergetyka Wydział Elektryczny • stacjonarne
• niestacjonarne fizyka, informatyka, chemia

ekoinżynieria Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

• stacjonarne
• niestacjonarne biologia, chemia, fizyka

elektronika  
i telekomunikacja Wydział Elektryczny • stacjonarne

• niestacjonarne fizyka, informatyka, chemia

elektrotechnika Wydział Elektryczny • stacjonarne
• niestacjonarne fizyka, informatyka, chemia

gospodarka  
przestrzenna

Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska • stacjonarne fizyka, biologia, geografia, 

informatyka

grafika Wydział Architektury • stacjonarne
fizyka, historia, historia sztuki, 
geografia, język polski1 

informatyka Wydział Informatyki • stacjonarne
• niestacjonarne fizyka, informatyka

informatyka  
i ekonometria Wydział Informatyki • stacjonarne fizyka, informatyka

inżynieria  
biomedyczna Wydział Mechaniczny • stacjonarne fizyka, chemia, biologia, 

informatyka

inżynieria 
meblarstwa3

Wydział Zarządzania • niestacjonarne fizyka, chemia, biologia, 
geografia2

inżynieria 
procesowa w 

ochronie zdrowia i 
środowiska

Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska • stacjonarne fizyka, chemia

inżynieria rolno-
-spożywcza i leśna

Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

• stacjonarne
• niestacjonarne fizyka, chemia, biologia

inżynieria  
środowiska

Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

• stacjonarne
• niestacjonarne fizyka, chemia, biologia

leśnictwo Zamiejscowy Wydział 
Leśny w Hajnówce

• stacjonarne
• niestacjonarne

fizyka, chemia, biologia, 
geografia

Kierunek studiów Wydział Forma studiów Przedmioty do wyboru

logistyka Wydział Zarządzania • stacjonarne
• niestacjonarne fizyka2, informatyka2

matematyka  
stosowana Wydział Informatyki • stacjonarne fizyka, informatyka

mechanika 
i budowa maszyn Wydział Mechaniczny

• stacjonarne fizyka, chemia, informatyka, 
biologia

• niestacjonarne

złożenie wymaganych 
dokumentów, w przypadku 
przekroczenia limitu miejsc: 
fizyka, chemia, informatyka, 
biologia

mechatronika / 
mechatronics Wydział Mechaniczny • stacjonarne fizyka, chemia, informatyka, 

biologia

turystyka 
i rekreacja Wydział Zarządzania • stacjonarne

• niestacjonarne
geografia, fizyka2, informatyka2, 
WOS, historia1

zarządzanie Wydział Zarządzania • stacjonarne
• niestacjonarne

geografia, fizyka2, informatyka2, 
WOS, historia1

zarządzanie  
i inżynieria  
produkcji

Wydział Zarządzania • stacjonarne
• niestacjonarne fizyka2, informatyka2

zarządzanie  
i inżynieria usług Wydział Zarządzania • stacjonarne fizyka2, informatyka2

1  Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.
2  Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.
3  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.
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PRZYJĘCIA Z POMINIĘCIEM

KONKURSU ŚWIADECTW
Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

1. laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego;
2. laureaci konkursów międzynarodowych;
3. laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę 

Białostocką;
4. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa 

Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar 
Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów  
i seniorów.

Wykaz konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursów 
organizowanych przez Politechnikę Białostocką uprawniających do przyjęcia na 
studia z pominięciem konkursu świadectw dostępny jest na stronie www.pb.edu.pl 
w zakładce „Kandydaci”.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów 
międzynarodowych, laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez 
Politechnikę Białostocką z uprawnień tych mogą korzystać tylko w roku, w którym 
zdali egzamin maturalny.

Medaliści zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa 
Europy, Uniwersjada i medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski  
w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą 
przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego 
uzyskanie medalu niezależnie od roku, w którym zdali egzamin maturalny. 

Kandydaci uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw 
zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach 
zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

1. zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK;
2. uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym;
3. złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz  

z oryginałem dokumentu wystawionego przez organizatora olimpiady, 
konkursu, mistrzostw lub przez odpowiedni Polski Związek Sportowy 
potwierdzający uzyskany tytuł;

4. pomyślnie zdadzą egzamin – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 
kierunek studiów, na którym obowiązuje egzamin wstępny.
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WARTO wiedzieć

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia przebiega następująco:
1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych 

kierunków i na każdym kierunku ustala się grupę osób zakwalifikowanych na 
studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;

2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż 
jeden kierunek, pozostawia się jego nazwisko tylko na kierunku najwyższego 
priorytetu i wykreśla się go z kierunku/kierunków o priorytetach niższych;

3. wyniki kwalifikacji podawane są do publicznej wiadomości w terminie zgodnym 
z harmonogramem rekrutacji; 

4. kandydaci zakwalifikowani składają komplet dokumentów w celu 
potwierdzenia chęci studiowania;

5. kandydaci, którzy byli objęci postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują 
pisemną decyzję o wynikach rekrutacji. 

O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej kandydatów 
objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach  
studiów, w ramach liczby oferowanych miejsc.
W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Politechnika Białostocka 
zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów.
Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie  
uruchamianych kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych 
kierunkach.

Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują na studia zgodnie z priorytetami 
wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji. Kandydat zostanie 
zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem, na który ma 
wystarczającą liczbę punktów.

WAŻNE!
Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego na studia jest złożenie 
kompletu dokumentów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. 
Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację  
z podjęcia studiów. 

DOKUMENTY 
KANDYDATA NA STUDIA
Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być 
przetłumaczone na język polski przez:

1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych 
lub

2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) 
lub

3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium 
którego wydano dokument 
lub

4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne 
lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

KOMPLET DOKUMENTÓW 
NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STANOWIĄ:

1. ankieta osobowa;

2. podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) - gdy kandydat 
jej nie posiada;

3. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie 
o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, 
o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub w przypadku osób 
zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo 
ukończenia szkoły średniej; 

Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu wydanego 
za granicą, a potwierdzającego uzyskane wykształcenie, dokument ten 
musi być: 

•	 zalegalizowany lub opatrzony apostille, 

•	 uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora 
oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie 
podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów 
międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa,
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•	 w przypadku wątpliwości  dotyczących dokumentu, na podstawie 
którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika 
Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

4. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, 
oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu: laureata lub 
finalisty olimpiady stopnia centralnego, uczestnika lub medalisty zawodów 
sportowych, laureata konkursu międzynarodowego lub laureata konkursu 
organizowanego przez Politechnikę Białostocką;

5. aktualna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem, zgodna z wymogami 
obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (gdy kandydat nie 
posiada ELS PB – fotografia musi być identyczna ze zdjęciem wgranym do 
IRK);

6. kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną lub Centrum Rekrutacji 
Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB – oryginał dowodu osobistego do 
okazania przy składaniu dokumentów (w przypadku cudzoziemców - 
kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata 
na studia);

7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;

8. dowód wniesienia opłaty za legitymację (gdy kandydat nie posiada ELS 
PB);

9. oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki 
Białostockiej;

10. oświadczenie o kontunuowaniu lub ukończeniu studiów na innych 
kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w przypadku 
kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne);

11. zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę 
niepełnoletnią;

12. poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia Karty Polaka lub 
innego dokumentu upoważniającego do podjęcia studiów na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich – w przypadku cudzoziemców 
ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich.

Dokumenty 1, 2, 9, 10 i 11 drukowane są z IRK.

Uwaga! Kandydaci, którzy nie mogą osobiście złożyć kompletu dokumentów 
w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, powinni wcześniej 
zgłosić się do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB lub do 
wydziałowej komisji rekrutacyjnej z dowodem osobistym oraz jego kserokopią 
w celu potwierdzenia jej zgodności z oryginałem.

Uwaga! Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza 
rezygnację z podjęcia studiów. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na 
studia zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do wydziałowej 
komisji rekrutacyjnej, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. 

BADANIA LEKARSKIE
Kandydaci zakwalifikowani na kierunki, na których wymagane jest zaświadczenie 
wydane przez lekarza medycyny pracy otrzymają skierowanie na badania 
lekarskie do placówek medycyny pracy.

Wykaz kierunków, na których wymagane jest zaświadczenie lekarskie oraz wykaz 
placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań znajduje się  
na stronie internetowej w zakładce „Kandydaci”.

Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć we właściwej 
wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej  
do pierwszego dnia roku akademickiego.
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ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają ELS PB, 
zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia (zakładka „prześlij zdjęcie do 
legitymacji”).

Zdjęcie musi być wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych.

Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli. Akceptowane 
są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje 
(takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania po wczytywaniu 
do IRK).

Zdjęcie przesłane do IRK powinno być identyczne ze zdjęciem dostarczonym 
wraz z dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

POMOC MATERIALNA  
DLA STUDENTÓW
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą korzystać  
z następujących form pomocy materialnej:

•	 stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego 
stopnia po pierwszym roku studiów),

•	 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
•	 stypendium socjalne,
•	 zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta 

lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów 
stacjonarnych),

•	 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
•	 zapomogi.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, 
który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym oraz spełnia inne dodatkowe wymagania 
określone w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów 
Politechniki Białostockiej.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego.
Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji 
materialnej.
Zwiększenie stypendium socjalnego, z tytułu zamieszkiwania w domu studenta 
lub w obiekcie innym niż dom studenta, może otrzymać student studiów 
stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny 
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub  
w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student  
z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Podanie o przyznanie pomocy materialnej należy złożyć po ogłoszeniu wyników 
postępowania rekrutacyjnego w dziekanacie Wydziału, na który kandydat został 
przyjęty. 

„S
Wzory podań o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich składania 
znajdują się na stronie internetowej: www.pb.edu.pl w zakładce „Studenci”.
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Politechnika Białostocka posiada cztery 
Domy Studenta
Alfa  – ul. Zwierzyniecka 14 
Beta – ul. Zwierzyniecka 12
Gamma – ul. Zwierzyniecka 8 
Delta – ul. Zwierzyniecka 6 

Usytuowane blisko siebie budynki tworzą osiedle akademickie, na terenie 
którego znajdują się Kluby Studenckie GAMMAJKA i RELAX oraz kultowe miejsce 
koncertów – KLUB GWINT, Akademickie Centrum Sportu, korty tenisowe, boisko 
do piłki nożnej, strefa wypoczynkowa z grillami oraz przychodnie lekarska  
i stomatologiczna.

Znajdziesz nas także na portalu www.booking.com.

Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta PB należy złożyć po ogłoszeniu 
wyników postępowania rekrutacyjnego bezpośrednio w wybranym przez 
siebie Domu Studenta. Wzór podania oraz cennik znajdują się na stronie  
www.pb.edu.pl w kategorii „Domy Studenta”.

KREDYTY STUDENCKIE
Preferencyjne kredyty studenckie, za poręczeniem spłaty udzielanym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia 
przed ukończeniem 25 roku życia. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich 
dochodach przypadających na jednego członka rodziny. Kwota raty kredytu 
w danym roku akademickim jest ustalana corocznie przez Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Zasady, tryb i kryteria udzielania kredytów i pożyczek 
studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów 
udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  
(Dz.U. z 2010 roku nr 87 poz. 560 z późn. zm.).
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INFORMACJE DLA OSÓB  
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Formy wsparcia studentów z niepełnosprawnością
1. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją ruchu

Politechnika Białostocka dysponuje nowoczesnymi budynkami, spełniającymi 
wymogi obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym. 

2. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją słuchu i wzroku

Wszystkie wydziały dysponują salami wykładowymi wyposażonymi we 
wzmacniacze pętli indukcyjnej wspomagające słyszenie. Studenci z dysfunkcją 
słuchu mogą, w ramach bezpłatnych wypożyczeń, korzystać ze specjalnych 
słuchawek ułatwiających odbiór sygnału z pętli indukcyjnej lub z zestawów 
systemu FM. W czytelni Biblioteki PB utworzono specjalne stanowisko wyposażone 
w oprogramowanie komputerowe ułatwiające dostęp do księgozbioru. 

3. Inne formy pomocy:
• stypendium specjalne przyznawane studentom niepełnosprawnym z ważnym 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; 
• pomoc psychologa;
• dostosowanie stanowisk komputerowych do potrzeb studentów 

niepełnosprawnych;
• dostosowanie - do możliwości fizycznych studenta - alternatywnych form 

zajęć wychowania fizycznego; 
• dostosowanie do rodzaju niepełnosprawności - terminów i form zaliczenia/

egzaminu; 
• pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studenta wynikających 

z niepełnosprawności.

Pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów z niepełnosprawnością 
na Uczelni zajmują się:
•	 Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 223, budynek Wydziału 

Mechanicznego, e-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl, tel.: 85 746 92 92, 571 
443 075); 

•	 Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, budynek Wydziału Mechanicznego;
•	 dziekanaty poszczególnych wydziałów. 

Więcej informacji na temat działań w zakresie wsparcia studentów  
z niepełnosprawnością można uzyskać na stronie: www.pb.edu.pl w zakładce 
„Studenci/Informacje dla studentów z niepełnosprawnością”.

ŻYCIE STUDENCKIE 
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SAMORZĄD STUDENTÓW 
I AGENDY STUDENCKIE
Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej reprezentuje wszystkich studentów 
Uczelni. Jego nadrzędnym zadaniem jest ochrona interesów studentów. 
Członkowie Samorządu współpracują z władzami Politechniki, m.in. w zakresie 
poprawy jakości kształcenia, w sprawach związanych z organizacją studiów, przy 
podziale funduszu pomocy materialnej oraz podziale środków przyznawanych 
na cele studenckie. Samorząd prowadzi również działalność  kulturalną i wspiera 
działania organizacji studenckich. 

Studenci Politechniki Białostockiej mogą rozwijać zainteresowania w agendach 
Samorządu, którymi są:

•	 Chór Politechniki Białostockiej,
•	 Studencka Agencja Fotograficzna,
•	 Sekcja Jeździecka PB,
•	 Klub Tańca „FENIKS”,
•	 Klub Wysokogórski „GRAŃ”,
•	 Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB,
•	 Koło Wsparcia Technicznego Człowieka.

http://samorzad.pb.edu.pl

STUDENCKI KLUB 
GWINT

A po zajęciach studenci Politechniki Białostockiej bawią się w Gwincie. Ten 
kultowy klub studencki znajdujący się na kampusie Uczelni przy ulicy Wiejskiej 
przyciąga wielbicieli koncertów – zarówno muzyki lekkiej, jak i cięższych brzmień. 
Stali bywalcy cenią sobie luźną atmosferę, bezpretensjonalny wystrój, którego 
pomysłodawcami byli sami studenci, i różnorodność imprez. W ostatnim czasie 
grały tu:  Acid Drinkres, Strachy na Lachy, Happysad, Lepsze Żbiki i… Akcent. 
Zarządzający klubem studenci dbają, by oferta Gwintu była ciekawa. Zapraszają 
na imprezy związane z kalendarzem akademickim: świętowanie zakończenia 
sesji, początku nowego semetru. Odbywają się tu także imprezy tematyczne,  
np. Wesele Party czy Halloween oraz karaoke. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do 
Klubu Studenckiego Gwint (ul. Zwierzyniecka 10) i na stronę klubu na FB.
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UCZELNIANY KLUB AZS
AZS to największy sportowy klub akademicki w Białystoku. W kilkunastu sekcjach 
męskich i kobiecych trenuje około 360 studentów Politechniki Białostockiej. Warto 
do nich dołączyć. Możesz trenować m.in. lekką atletykę, siatkówkę, koszykówkę, 
trójbój siłowy, pływanie czy kolarstwo górskie. To znakomity pomysł na spędzanie 
wolnego czasu!

Studenci z AZS PB odnoszą sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski  
w różnych dyscyplinach. Tylko w 2016 roku lekkoatleci zdobyli 17 medali, w tym 
aż 6 złotych! Futsalowcy wywalczyli tytuł Wicemistrza w AMP rozgrywanych  
w Poznaniu. Srebro zdobyli także badmintoniści, którzy startowali w Krakowie. 
Mistrzostwa organizuje też Politechnika Białostocka. W AMP-ach w judo na naszej 
Uczelni co roku startuje blisko 300 studentów z całej Polski.

Zapraszamy! Więcej na www.azs.pb.edu.pl
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WYDZIAŁOWE 

KOMISJE REKRUTACYJNE
Wydział Architektury 
ul. Oskara Sosnowskiego 11
15-893 Białystok
www.wa.pb.edu.pl
tel. 85 746 99 24
 architektura
e-mail: wa.rekrutacja.architektura@pb.edu.pl
 architektura wnętrz
e-mail: wa.rekrutacja.wnetrza@pb.edu.pl
 grafika
e-mail: wa.rekrutacja.grafika@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45 E
15-351 Białystok
www.wb.pb.edu.pl
 architektura krajobrazu
tel. 85 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjaak@pb.edu.pl
 biotechnologia
tel. 85 746 70 98
e-mail: wb.rekrutacjabio@pb.edu.pl
budownictwo
tel. 85 746 95 20
e-mail: wb.rekrutacjabud@pb.edu.pl
 ekoinżynieria
tel. 85 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjaeko@pb.edu.pl
 gospodarka przestrzenna
tel. 85 746 95 85
e-mail: wb.rekrutacjagp@pb.edu.pl
 inżynieria rolno-spożywcza i leśna
tel. 85 746 95 20
e-mail: wb.rekrutacjairsl@pb.edu.pl
 inżynieria środowiska
tel. 85 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjais@pb.edu.pl

Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 D
15-351 Białystok

www.we.pb.edu.pl
tel. 85 746 94 14
e-mail: we.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok
www.wi.pb.edu.pl
tel. 85 746 91 19
e-mail: wi.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45 C
15-351 Białystok
www.wm.pb.edu.pl
tel. 85 746 92 99
e-mail: wm   .rekrutacja @pb.edu.pl

Wydział Zarządzania
ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
www.wz.pb.edu.pl
tel. 85 746 98 34
e-mail: wz.rekrutacja.stac@pb.edu.pl
wz.rekrutacja.niestac@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny
w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 1A
17-200 Hajnówka
www.zwl.pb.edu.pl
tel. 85 682 95 01, 85 682 95 07
e-mail: zwl.rekrutacja@pb.edu.pl

CENTRUM REKRUTACJI,
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
I SZKOLEŃ PB
ul. Wiejska 45 A (budynek Rektoratu)
15-351 Białystok
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
fax 85 746 71 46
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

UWAGA! 
Każdy e-mail musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i nr PESEL kandydata. W trakcie 
wymiany korespondencji należy korzystać z funkcji: odpowiedz.
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują w trakcie trwania rekrutacji.
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