
UCHWAŁA NR  345/XX/XV/2018 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

➢ w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Politechnice 

Białostockiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów 

międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez 

Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 oraz art. 70 ust. 6 

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. 2 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 

Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej,  

z pominięciem konkursu świadectw, będą przyjmowani: 

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. 

§ 2 

Na pierwszy rok studiów drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej,  

z pominięciem konkursu dyplomów, będą przyjmowani 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. 

§ 3 

Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 i § 2 będą przyjmowane na pierwszy rok studiów  

z pominięciem konkursu świadectw lub dyplomów na wszystkie kierunki studiów prowadzone 

w Politechnice Białostockiej. 

§ 4 

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów osób, o których mowa w § 1 i § 2 jest: 

1) zapisanie się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów; 

2) uregulowanie opłat związanych z postępowaniem rekrutacyjnym; 

3) złożenie kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem 

dokumentu wystawionego przez: 

a) organizatora Konkursu/Olimpiady potwierdzającego uzyskany tytuł, 

b) organizatora zawodów lub odpowiedni Polski Związek Sportowy; 

4) pomyślne zdanie egzaminu – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek 

studiów, na którym obowiązuje egzamin wstępny. 



§ 5 

Osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 - 3 z uprawnień tych mogą korzystać tylko w roku,  

w którym zdały egzamin maturalny. 

§ 6 

Osoby, o których mowa w § 1 i § 2, ubiegające się o przyjęcie na studia w Politechnice 

Białostockiej obowiązuje harmonogram rekrutacji określony przez Rektora. 

 

§ 7 

Wykaz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw 

wraz z kierunkami, na których są one uznawane stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

Regulaminy ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką 

uprawniających do podjęcia studiów w Politechnice Białostockiej muszą zostać zaakceptowane 

przez Dziekana, Radę Wydziału oraz Prorektora ds. Studenckich. 

 

§ 9 

Uchwała NR 614/XXXVIII/XIV/2016 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 

2016 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych, 

laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz 

uczestników i medalistów zawodów sportowych, z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 

zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku 

akademickiego 2018/2019, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym w zarządzeniu 

Rektora Politechniki Białostockiej. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do przyjmowania na studia  

w Politechnice Białostockiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów 

konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez 

Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych począwszy  

od roku akademickiego 2019/2020.  

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 



Załącznik do Uchwały Nr 345/XX/XV/2018 

z dnia 20 grudnia 2018 roku  

WYKAZ KONKURSÓW 

1. Międzynarodowych 

L.p. Nazwa konkursu Organizator konkursu Kierunki studiów 

1. 

Międzynarodowy Konkurs 

Statystyczny 

International Association for 

Statistical Education (IASE) 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone w Politechnice 

Białostockiej 

2. Ogólnopolskich organizowanych przez Politechnikę Białostocką 

L.p. Nazwa konkursu Organizator konkursu Kierunki studiów 

stacjonarnych 

1. Matematyka Stosowana Wydział Informatyki 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone w Politechnice 

Białostockiej 

2. EL – ROBO – MECH 
Wydział Mechaniczny oraz Wydział 

Elektryczny 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

Mechanicznym oraz 

Wydziale Elektrycznym 

3. Konkurs Matematyczny Wydział Informatyki 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

Informatyki 

4. 

Podlaski Turniej  

w Programowaniu 

Zespołowym 

Wydział Informatyki 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

Informatyki 

5. 

Zdobądź indeks na 

kierunek architektura 

krajobrazu 

Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska 
architektura krajobrazu 

6. 
Zdobądź indeks na 

kierunek ekoinżynieria 

Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska 
ekoinżynieria 

7. 

Zdobądź indeks na 

kierunek inżynieria rolno-

spożywcza 

Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska 
inżynieria rolno-spożywcza 

8. 

Ogólnopolski Konkurs 

Wiedzy Przyrodniczo - 

Leśnej 

Zamiejscowy Wydział Leśny leśnictwo 

9. Biznes za milion Wydział Inżynierii Zarządzania 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

Inżynierii Zarządzania 

10. 

Ogólnopolski Konkurs  

o Indeks Wydziału 

Informatyki PB w ramach 

Białostockiego Testu 

Informatyków 

Wydział Informatyki 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

Informatyki 



11. Niesamowita maszyna Dział Promocji 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziałach: 

Architektury, Budownictwa  

i Inżynierii Środowiska, 

Elektrycznym, Inżynierii 

Zarządzania oraz 

Zamiejscowym Wydziale 

Leśnym 

12. 
Najlepsze Zajęcia  

z Przedsiębiorczości 
Wydział Inżynierii Zarządzania 

wszystkie kierunki studiów 

prowadzone na Wydziale 

Inżynierii Zarządzania 

 

 


