
UCHWAŁA NR 344/XX/XV/2018 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

➢ w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok 

akademicki 2019/2020 dla osób, którym potwierdzono efekty uczenia się 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16  oraz art. 70 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. 

zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) oraz § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej, 

postanawia: 

§ 1 

Wprowadzić zmiany w załączniku do Uchwały Nr 240/XIV/XV/2018 Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 dla osób, 

którym potwierdzono efekty uczenia się, a mianowicie: 

1) wyrazy „opłata rekrutacyjna” zastępuje się wyrazami „opłata za przeprowadzenie rekrutacji”; 

2) w § 1: 

a)  po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dziekana zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w 

odrębnym zarządzeniu.” 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji.”; 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.”; 

3) w § 2 w ust. 3: 

a) uchyla się pkt 8, 

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„Poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu uprawniającego  

do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

– w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne.”; 

4) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„Warunki i tryb zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określają odrębne przepisy.”;  

5) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Przyjęcia cudzoziemców odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 


