
ZARZĄDZENIE NR 1134 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 17 czerwca 2020 roku 

 

➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia 

harmonogramów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 

prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w Politechnice Białostockiej od semestru zimowego 

roku akademickiego 2020/2021 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 Statutu Politechniki 

Białostockiej oraz Uchwały Nr 439/XXV/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 23 maja 2019 

roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej na rok 

akademicki 2020/2021 wraz z późniejszą zmianą, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 1126 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2020 

roku w sprawie ustalenia harmonogramów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  

i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w Politechnice Białostockiej od 

semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021, a mianowicie załącznik nr 1 pkt 2 do zarządzenia, 

otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 



Załącznik do Zarządzenia Nr 1134  z 2020 roku Rektora PB 

2. przeznaczony dla cudzoziemców, z wyłączeniem cudzoziemców, o których mowa 
w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na studia 

pierwszego i drugiego stopnia 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

02.06.2020 r. od godz. 8.00 – 
27.07.2020 r. do godz. 15.00 
(z wyłączeniem sobót i 
niedziel) 

składanie dokumentów 

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

28.07.2020 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na egzamin 

29.07.2020 r. egzamin z języka polskiego 

30.07.2020 r. ogłoszenie wyników egzaminu 

EGZAMINY WSTĘPNE 

03.08.2020 r.  kierunek architektura, studia pierwszego stopnia 

04.08.2020 r.  kierunek architektura wnętrz, studia pierwszego stopnia 

05.08.2020 r.  kierunek grafika, studia pierwszego stopnia 

PRZYJĘCIE NA STUDIA 

02.09.2020 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 

 


