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Prestiżowa uczelnia  
inżynierów  
i menadżerów

Oddajemy w Wasze ręce numer specjalny „Ży-
cia Politechniki”, który jest skierowany do ma-
turzystów stojących przed wyborem studiów, 
a jednocześnie do studentów I roku.  

Zobaczcie naszą Uczelnię od środka, poznajcie 
nasze Wydziały i prowadzone przez nie kierun-
ki, dowiedzcie się więcej o naszych agendach 
studenckich i kołach naukowych.  Poznajcie 
prawdziwą atmosferę studenckiego życia 
mieszkając w akademikach. Szukając pracy lub 
stażu odwiedźcie Biuro Karier. Nie zapominaj-
cie o nastawieniu radia na częstotliwość nasze-
go akademickiego Radia Akadera (87,7 FM). 

Wybierając Politechnikę Białostocką, wybiera-
cie największą uczelnię techniczną w woje-
wództwie podlaskim. Życzymy, byście znaleźli 
tu miejsce dla siebie, byście realizowali swoje 
ambicje, rozwijali osobowość i przedsiębior-
czość. Chcielibyśmy, by czas Waszego studio-
wania na PB był niezapomnianym okresem 
pozytywnych wrażeń i doświadczeń. Nie zapo-
minajcie, że to Wy tworzycie atmosferę Uczel-
ni, więc bardzo dużo zależy od Was.

Od kilku już lat prowadzimy rekrutację on-line. 
Nie wychodząc z domu spokojnie  przejdziecie 
przez proces rekrutacji. Potem zostanie Wam 
tylko dostarczenie dokumentów. Wystarczy, że 
wejdziecie na stronę www.pb.edu.pl, gdzie 
znajdziecie więcej konkretów.  

Kończąc nasze studia zostaniecie wykwalifiko-
wanymi, kompetentnymi specjalistami. Nie 
wyjeżdżając z Białegostoku możecie się rozwi-
nąć i zdobyć wykształcenie, które po latach na 
pewno Wam się opłaci. Inżynier to bardzo do-
bry, poszukiwany i prestiżowy zawód.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej 
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Politechnika Białostocka

Dajemy  
konkretny zawód

Mamy najlepszą kadrę,  
nowoczesne laboratoria

Prowadzimy  
rekrutację on-line

Wybierz zawód  
przyszłości

Wybierz  
Politechnikę  
Białostocką!

Politechnika jest Uczelnią, która daje specjalistyczne wykształcenie. Nasi absolwenci 
są poszukiwani na rynkach pracy w Białymstoku, w Polsce i Europie. Mamy 58-letnią 
tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy 
podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami. 

 Rektorem Politechniki Białostockiej od 2005 r. jest prof. zw. dr hab. inż. Joani-
cjusz Nazarko. Mamy 8 wydziałów, w tym 2 zamiejscowe. Studiuje u nas ponad 
13 tysięcy studentów, zatrudnionych jest ok. 800 nauczycieli akademickich. 
 Prowadzimy studia w systemie trzystopniowym, wyznaczonym przez Unię 
Europejską (studia I, II i III stopnia). Zapraszamy na studia I stopnia (3-letnie dają 
licencjat, 3,5 oraz 4,5-letnie dają tytuł inżyniera) i II stopnia (1,5 i 2 letnie dają tytuł 
magistra). Dla tych, którzy chcą rozwijać się naukowo proponujemy studia dokto-
ranckie na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym (studia III stopnia, 
dzienne, 4-letnie dają tytuł doktora). 
 Zachęcamy do korzystania z programu wymiany studenckiej Erasmus – wyjaz-
du na semestr lub dwa do jednego z 17 krajów świata, na jedną z zagranicznych 
uczelni, z którymi współpracujemy. 
 Oprócz udziału w licznych programach międzynarodowych, nasi studenci wy-
grywają też w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w dziedzinie in-
formatyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania. Nasi nauczy-
ciele akademiccy są uznanymi specjalistami i uczestniczą w różnych programach 
międzynarodowych (m. in.: Cost, Polonium, Jean Monnet, Erasmus, Leonardo,  
6 i 7 Program Ramowy). Współpracują również w ramach umów naukowo-ba-
dawczych oraz dydaktycznych z ponad 70 ośrodkami akademickimi w Europie i na 
świecie, pozyskują środki finansowe z Unii Europejskiej i innych źródeł na bada-
nia, rozwój i inwestycje. 
 Poza bardzo dobrą bazą dydaktyczną, mamy też doskonałe warunki do upra-
wiania sportów. Zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnej hali, gdzie można 
rozegrać mecze siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego 
i gdzie można ćwiczyć judo lub aerobik. Prężnie działają tu agendy studenckie, 
14 sekcji sportowych AZS i 30 Studenckich Kół Naukowych. Poza studiowaniem 
oferujemy wiele możliwości angażowania się w życie Uczelni oraz stwarzamy nie-
powtarzalną szansę osobistego rozwoju. 
 Politechnika Białostocka organizuje lub współorganizuje krajowe i międzyna-
rodowe konferencje naukowe, seminaria, warsztaty, debaty o charakterze ogólno-
polskim i regionalnym, a także Dni Inżyniera, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, 
Targi Pracy. Nasza uczelnia współpracuje z licznymi partnerami w mieście, regio-
nie, kraju i na świecie. 

Zaloguj się na Politechnikę!  
Zostań magistrem inżynierem

www.pb.edu.pl 

Największa uczelnia techniczna w regionie
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REKTOR

prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
 Rektor kieruje Politechniką Białostocką, odpowiada za jej funkcjonowanie 
i rozwój oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym wszystkich pra-
cowników i studentów Uczelni. 
 Do kompetencji Rektora należą sprawy przekazane mu na podstawie:
• ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, 

poz. 1365), 
• przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
• postanowień Statutu Politechniki Białostockiej.

PROREKTORZY
 
Prorektor ds. Nauki
prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Rakowski

Do kompetencji Prorektora ds. Nauki należą sprawy związane z:
• badaniami naukowymi, 
• rozwojem kadry (doktoraty, habilitacje),
• informacją naukową i popularyzacją nauki, 
• wynalazczością i ochroną patentową.
 Prorektor ds. Nauki wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach 
objętych zakresem działania następujących komórek organizacyjnych: Działu Na-
uki, Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, Centrum Komputerowych Sieci 
Rozległych, Działu Zamówień Publicznych, Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii, Biblioteki Głównej.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki 
prof. nzw. dr hab. inż. Bazyli Krupicz

Do kompetencji Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki należą sprawy związane z:
• procesem rekrutacji na studia,
• planowaniem i organizacją procesu nauczania,
• tokiem studiów,
• pomocą materialną dla studentów,
• współpracą z Samorządem Studenckim, jego agendami i organizacjami studen-

ckimi,
• prowadzeniem dokumentacji związanej z działalnością Komisji Dyscyplinar-

nej ds. Studentów Politechniki Białostockiej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego 
ds. Studentów Politechniki Białostockiej,

• studencką wymianą międzyuczelnianą,
 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki wyznacza zadania i nadzoruje ich reali-
zację w sprawach objętych zakresem działania następujących komórek organiza-
cyjnych:  Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki,  Biura ERASMUS, Studium Języ-
ków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Rektor i Prorektorzy
Politechniki Białostockiej
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TRUD	STUDIÓW	NA	POLITECHNICE	OPŁACI	SIĘ
WYWIAD Z REKTOREM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ,

  PROF. ZW. DR. HAB. JOANICJUSZEM NAZARKO

Jak zachęciłby Pan tegorocznego maturzystę do podjęcia studiów na Politechnice Biało-
stockiej?

 Korzyści z takiego wyboru jest sporo. Samo studiowanie jest inwestycją długo-
terminową. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Mimo że 
studia są uważane za dosyć ciężkie, na pewno trud studiów na Politechnice opłaci 
się młodym ludziom. Rynek pracy potrzebuje specjalistów. W rankingu „News-
weeka” w roku 2006 zajęliśmy bardzo wysoką 10. pozycję, a warto podkreślić, że 
ranking był przeprowadzany wśród pracodawców i przy ocenie brano pod uwagę 
skuteczność uczelni w przygotowaniu studentów do sprostania wymogom rynku 
pracy. Oznacza to, że pracodawcy bardzo dobrze postrzegają naszych absolwentów 
i traktują ich jako pracowników dobrze wykształconych i kompetentnych. 
 Poza tym Uczelnia posiada doskonale przygotowaną kadrę i nowoczesne labo-
ratoria, co pozwala studentowi na zdobycie gruntownego doświadczenia. Zupełną 
nowością jest to, że dajemy szansę studentowi do zdobycia podwójnego dyplomu, 
polskiego i duńskiego. Zachęcamy do wyjazdu do Danii na 3 semestry na studia do 
zaprzyjaźnionej uczelni. Student rozpocznie naukę u nas, zakończy w Danii, po-
może to mu w podszkoleniu języka i podpatrzeniu, jak wygląda kształcenie inży-
nierów za granicą. Planujemy podpisanie podobnej umowy z uczelnią w Finlandii. 
Politechnika proponuje także wyjazdy na semestralne lub dwusemestralne studia 
do innych 17 krajów świata w ramach programu Erasmus. Takie zagraniczne do-
świadczenie może procentować całe życie.

Politechnika zmienia się. Jakie to zmiany? 

 Politechnika odchodzi od wizerunku uczelni stricte technicznej w kierunku 
uczelni techniczno-menedżerskiej. Rzeczywistość rynku pracy zmienia się bardzo 
szybko i wymaga kwalifi kacji, nie tylko związanych z wiedzą techniczną. Okazuje 
się, że młody człowiek  łączący wiedzę techniczną z ekonomiczną i ze znajomością 
języków obcych ma bardzo dużo szanse w znalezieniu pracy. Widzimy też, jak 
w Polsce zmienia się prestiż studiów technicznych. Potrzeby rynku pracy wpływają 
na wzrost ich popularności. Ukończenie Politechniki daje jej absolwentom wysoki 
awans zawodowy, co warto uwzględniać już przy wyborze studiów. 

Prorektor ds. Promocji i Współpracy 
prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 
Do kompetencji Prorektora ds. Promocji i Współpracy należą sprawy dotyczące: 
• promocji, 
• współpracy zagranicznej, 
• programów międzynarodowych, 
• współpracy regionalnej i strategii rozwoju, 
• współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej.
 Prorektor ds. Promocji i Współpracy wyznacza zadania i nadzoruje ich realiza-
cję w sprawach objętych zakresem działania następujących komórek organizacyj-
nych:   Akademickiej Rozgłośni Radiowej Politechniki Białostockiej „Radia Aka-
dera”,  Biura ds. Współpracy, Promocji i Rozwoju, Działu Wydawnictw i Poligrafi i, 
Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych Politechniki Białosto-
ckiej, Zespołu Samodzielnych Stanowisk „Biura Karier”.
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Wiele mówi się ostatnio o nadchodzącym niżu demograficznym i prognozie mniejszej 
liczby studentów na uczelniach.

 Myślę, że ten niż może być szansą dla maturzystów, którzy mogą wybrać studia 
na najbardziej atrakcyjnych kierunkach. Poza tym, mimo tego, że maturzyści wolą 
kierunki nietechniczne, Politechnika Białostocka jest przygotowana na kształcenie 
osób, które myślą, że matematyka nie jest ich najmocniejszą stroną. Wprowadzili-
śmy rok temu bezpłatne kursy wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku. 
Będziemy je kontynuować w tym roku. Jest to dobra okazja, by matematykę oswoić, 
a jak pokazuje rzeczywistość, to się udaje. 

Jakie nowości przygotowała Politechnika dla tegorocznych maturzystów?

 Od następnego roku akademickiego zaoferujemy kandydatom kilka nowych 
atrakcyjnych kierunków studiów, m.in. architekturę krajobrazu, grafikę, inżynierię 
biomedyczną, matematykę, planowanie przestrzenne czy też technologię drewna. 
Podniesie to bez wątpienia atrakcyjność naszej oferty kształcenia.

A co poza nauką?

 Proponujemy udział w zajęciach sportowych w bardzo nowoczesnej hali, gdzie 
można się zapisać do 14 sekcji sportowych AZS. Poza tym mamy rozwinięte życie 
studenckie, o czym świadczy aktywność 30 Studenckich Kół Naukowych. Prężnie 
działają agendy studenckie i dwa chóry. Posiadamy dobrze wyposażone akademiki, 
świetnie położone, w samym centrum kampusu, co jest niewątpliwym atutem na-
szej Uczelni.

Prestiż to ważne kryterium wyboru uczelni przez przyszłych studentów. Czy Politechni-
ka może być postrzegana jako uczelnia prestiżowa? 
 Politechnika Białostocka jest w swojej kategorii uczelnią prestiżową. Spełniamy 
wszelkie kryteria, aby pełnoprawnie używać dumnej nazwy politechnika. 
 Dużą rolę w ocenie społecznej uczelni pełnią ogólnopolskie rankingi szkół wyż-
szych, które młodzi ludzie często czytają i  traktują jako opiniotwórcze. Warto pod-
kreślić, że nasza Uczelnia znacznie awansowała w tegorocznym rankingu „Per-
spektyw” i „Rzeczpospolitej”.
 Oprócz walki o lepsze miejsca w rankingach, podejmujemy też udane próby 
podnoszące pozycję Uczelni według kryteriów ministerialnych. Nasze wydziały 
uzyskały kolejne uprawnienia akademickie i znacznie poprawiły pozycję w ocenie po-
ziomu naukowego dokonywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Większość wydziałów ma teraz drugą kategorię naukową (poprzednio tylko je-
den). Wiąże się to z lepszym dostępem do środków budżetowych na badania na-
ukowe i rozwój. Kolejne kierunki studiów uzyskały pozytywną ocenę jakości 
kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Powołałem na Uczelni Radę 
Nauki złożoną z profesorów o wybitnych osiągnięciach, która opiniuje wspomaga-
nie finansowe zespołów tworzących szkoły naukowe i realizujących ciekawe pro-
jekty badawcze.

Jak zachęciłby Pan młodych ludzi do zostania w Białymstoku i do wyboru białostockiej 
uczelni?

 Często przytaczam przykład Wrocławia czy Poznania jako miast konsekwen-
tnie budujących wizerunek akademicki. Uważam, że wiele pozytywnych przemian 
zachodzi też w Białymstoku. Chciałbym, żeby Białystok był miastem, na stacji któ-
rego ludzie zechcą wysiadać i zostać na okres studiów. Wierzę, że na Politechnice 
można spędzić kilka ciekawych lat studiów i zainwestować w swój zawodowy roz-
wój nie wyjeżdżając z Białegostoku. Mam nadzieję, że Białystok będzie także przy-
ciągał młodych ludzi z innych miast.

rozmowę przeprowadziła: 
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
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WOJCIECH POPŁAWSKI
Jak wspominam Politechnikę? Studia na Wydziale Architektury PB były dla mnie wyjątkowym rozdziałem w drodze rozwo-
ju zawodowego, do którego wraca się z dużą dozą sympatii. W niedużej grupie studentów, składającej się z bardzo cieka-
wych osobowości, mieliśmy możliwość bezpośredniego, w pewnym sensie ekskluzywnego kontaktu z wykładowcami, co nie 
na wszystkich uczelniach jest oczywiste. Ta sytuacja stwarzała osobom zdeterminowanym do studiowania architektury do-
godne warunki indywidualnego rozwoju, a ja z tej możliwości skorzystałem.

mgr inż. arch. Wojciech Popławski – studiował na Wydziale Architektury PB w latach 1985-1992. Odbył praktyki w Sewil-
li i Londynie, pracował w biurach architektonicznych w Wiedniu, m.in. przy projekcie Deutsche Bank w Lipsku. Był współ-
autorem kilku projektów Tadeusza Spychały m.in. InterContinental w Warszawie. Od 2004 r. posiada  własną pracownię 
partnerską OP Architekten w Wiedniu i w Warszawie.

JANUSZ KACZYŃSKI
Studiowaliśmy w końcu lat 70. Wydział Architektury mieścił się wówczas w „Pałacyku Koniuszego” na ulicy Kilińskiego. 
Panowała tam szczególna atmosfera pracy i magicznych spotkań z Architekturą. Pamiętam jak z zapartym tchem słuchali-
śmy wykładu prof.  Zbigniew Ignatowicza, opowiadał o swoim projekcie warszawskiego CeDeTu. To tam prof. Tadeusz Zie-
liński kładł nam do głowy w swoich korektach zasady modernizmu. Tamże,  w trakcie wielu godzin ćwiczeń z projektowa-
nia, wówczas doktor – dziś prof. Konrad Kucza-Kuczyński zarażał nas traktowaniem zawodu architekta zawsze serio. 
Pamiętam jak zazdrościłem Basi – wówczas mojej dziewczynie – pracy nad projektem z dr Maciejem Krasińskim (tym od 
katowickiego „spodka” ). Byli też inni wspaniali nauczyciele. Pamiętam ich wszystkich. Były też „połowinki”, koleżeńskie 
balangi w Klubie „U Michała” na Krakowskiej i studiowanie...

Potem dyplom, lata pracy. Wiele projektów, w tym kilka bardziej udanych. Jakieś nagrody. Te zrealizowane, okupione du-
żym wysiłkiem, dawały najwięcej satysfakcji. Dziś bardziej rozumiem, o czym mówił nam na wykładzie w końcu lat 70. 
prof. Ihnatowicz. W pracowni, w pracy i spotkaniach z młodymi kolegami staram się oddawać to, co dostałem najcenniej-
szego od moich wielkich mistrzów. Dziękuję im za moje spotkanie z Architekturą.

kontakt
ul. Grunwaldzka 11/15 • 15-893 Białystok • tel. 085 746 99 10

e-mail: sekretariat.wa@pb.edu.pl

Wydział Architektury
Dlaczego warto studiować na Wydziale Architektury? 
Prowadzone przez Wydział Architektury studia na kierunkach: architektura i urbanistyka, ar-
chitektura wnętrz i grafi ka, przeznaczone są dla młodzieży uzdolnionej plastycznie, o pre-
dyspozycjach twórczych, zainteresowanej zdobyciem wiedzy i umiejętności, które pozwolą 
jej w przyszłości na czynne uczestniczenie w kształtowaniu środowiska przestrzennego i wi-
zualnego otoczenia człowieka. 

Kształcenie obejmuje różne dziedziny sztuk pięknych, wiedzy technicznej i humanistycznej. 
Studia są trudne, ale satysfakcjonujące – stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju 
i krystalizacji indywidualnych  postaw twórczych. 

Absolwenci kierunku architektura i urbanistyka mogą podjąć zatrudnienie w pracowniach 
planistycznych i architektonicznych, administracji i nadzorze budowlanym, w fi rmach bu-
dowlanych. 

Absolwenci architektury wnętrz mogą samodzielnie wykonywać projekty wystaw, mebli, 
wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, sakralnych i użyteczności publicznej.

Absolwenci kierunku grafi ka będą przygotowani do pracy w wydawnictwach, fi rmach rekla-
mowych, w szeroko rozumianym projektowaniu grafi cznym. 

Dziekan Wydziału, dr inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska

Absolwenci o Wydziale
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Wydział Architektury – szkoła kreatywności  
i samodzielnego myślenia

 Utworzony przy udziale najwybitniejszych polskich architektów i artystów pla-
styków od ponad 30 lat stanowi ośrodek nowoczesnej myśli projektowej. Studia 
w otwartej, twórczej atmosferze, w atrakcyjnych warunkach lokalowych umożli-
wiają indywidualny rozwój w nowoczesnych dyscyplinach projektowych:
• architektura i urbanistyka,
• architektura wnętrz,
• grafika ze specjalnością projektowanie graficzne.

 Zajęcia prowadzą zarówno uznani twórcy z regionu, jak i wybitni projektanci 
m. in. z Warszawy i Krakowa. Program międzynarodowej wymiany studentów 
oraz wymiana kadry dydaktycznej z ponad dziesięcioma uczelniami zagraniczny-
mi pozwalają na stałą konfrontację z najnowszymi kierunkami europejskiej myśli 
projektowej. 
 Częste wykłady gościnne wybitnych twórców, wystawy i warsztaty stanowią 
niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i są często niezapomnianymi 
spotkaniami. Dzięki praktykom oraz pracy nad zadaniami odpowiadającymi na 
potrzeby miasta i regionu studenci uzyskują możliwość kontaktu z realnymi prob-
lemami projektowymi. 
 Zapotrzebowanie rynku pracy sprawia, że znaczna część studentów już w trak-
cie studiów ma możliwość podjęcia pracy związanej z kierunkiem studiów. Specy-
fika kierunków studiów oraz wiedza zdobywana w czasie nauki powodują, że duży 
odsetek absolwentów realizuje się zawodowo w formie samodzielnej działalności 
projektowej tworząc i rozwijając własne firmy – pracownie projektowe, studia, ate-
lier.

Więcej informacji na stronie internetowej wydziału: www.wa.pb.edu.pl

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej to:
atrakcyjne studia,

wszechstronny rozwój twórczy,
samodzielna praca zawodowa.

Odkryj swoje zdolności – zostań studentem  
jednej z dyscyplin projektowych.
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JERZY PÓŁJANOWICZ
Z perspektywy kilkudziesięciu lat z ogromnym sentymentem wspominam czas studiów. Wspaniali wykładowcy, znakomi-
te grono koleżanek i kolegów. Okres ten był dla mnie bardzo ważny, bardzo intensywnie się rozwijałem, dużo się wówczas 
nauczyłem. Przyglądałem się rozbudowie kampusu akademickiego. Wiedziałem, że perspektywa nowoczesnej uczelni 
w Białymstoku to duża szansa dla młodzieży i umysłów ścisłych. Nie zawiodłem się. Politechnika bardzo się rozrosła, po-
wstały nowe kierunki i specjalności, nowe inwestycje. Jestem dumny z bycia absolwentem tej uczelni. 

Po obronie dyplomu pracowałem w Białostockim Kombinacie Budowlanym, gdzie byłem jednym ze współrealizatorów 
największego osiedla mieszkaniowego, a następnie założycielem i wiceprezesem powstałej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Słoneczny Stok” w Białymstoku.

W latach 90. podjąłem pracę w PKO Banku Polskim S.A, banku, który w ówczesnym czasie i dzisiaj jest jednym z liderów na 
rynku kredytów mieszkaniowych i hipotecznych. Poza pracą zawodową pełniłem również funkcje publiczne jako radny 
Rady Miasta Białegostoku w latach 1994-2001. Byłem także Wicewojewodą Podlaskim w okresie 2001-2006. 

MAŁGORZATA ZNANIECKA
Jak wspominam studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska? Jestem absolwentką z roku 1998. To był bardzo 
miły okres w moim życiu. Do dziś, po latach, zdarza mi się sięgać do notatek i podręczników z zajęć na Politechnice Biało-
stockiej w poszukiwaniu informacji potrzebnych w obecnej pracy zawodowej. Wtedy kształtowało się moje zainteresowa-
nie przyrodą i poczucie obowiązku jej ochrony. Najlepsze były praktyki terenowe! Pamiętam, że czasem denerwował mnie 
szeroki wachlarz przedmiotów, z którymi mieliśmy do czynienia. Jednak po zakończeniu studiów, gdy rozpoczęłam pracę 
dla międzynarodowej organizacji ochrony przyrody WWF, doceniłam tę rozległą wiedzę na różnorodne tematy związane 
z ochroną przyrody. Wciąż mam kontakt zawodowy z kilkoma moimi nauczycielami z Politechniki teraz współpracownika-
mi w praktycznej ochronie wspaniałej przyrody Podlasia.

Co osiągnęłam po ukończeniu uczelni? Pierwszym moim osiągnięciem było rozpoczęcie – w kilka tygodni po obronie 
pracy magisterskiej – pracy w WWF – międzynarodowej organizacji ochrony przyrody działającej obecnie w około 100 
krajach na całym świecie, wtedy rozpoczynającej swoją działalność w Polsce. To był początek mojej pracy w ochronie przy-
rody. Po paru latach na stanowisku asystenta zostałam kierownikiem projektu WWF na Biebrzańskich Bagnach. Praca ta 
dotyczyła nie tylko ochrony ekosystemów bagiennych, ale i badań naukowych, edukacji ekologicznej, rolnictwa przyjazne-
go przyrodzie, rozwoju ekoturystyki. 

Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

Dlaczego warto studiować na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska? 
Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej umożli-
wiają zdobycie atrakcyjnego zawodu cieszącego się dużym uznaniem i prestiżem społecz-
nym. Mamy doskonałą kadrę nauczycieli akademickich, a także dobrze wyposażone zaple-
cze dydaktyczno-badawcze. Kształcimy inżynierów i magistrów na kierunkach budownictwo, 
inżynieria sanitarna, ochrona środowiska. W bieżącym roku uruchamiamy dwa nowe atrak-
cyjne kierunki studiów: architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna. 

Nasi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w 4 kołach naukowych. Promujemy ak-
tywność studentów i popieramy wymianę zagraniczną w ramach podpisanych programów 
międzynarodowych Ukończenie studiów na naszym Wydziale daje szansę na uzyskanie do-
brze płatnej pracy. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami nie tylko w kraju, ale również 
za granicą.

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, prof. nzw.

kontakt
ul. Wiejska 45E • 15-351 Białystok • tel. 085 746 95 60 

e-mail: boruszko@pb.edu.pl • m.kosior@pb.edu.pl

Absolwenci o Wydziale



Życie Politechniki  11

 Jesteśmy jednym z trzech najstarszych Wydziałów Politechniki Białostockiej. 
Wydział powstał 1 września 1951 r. w utworzonej rok wcześniej Wieczorowej Szko-
le Inżynierskiej. Przez 56 lat istnienia Wydział nasz ukończyło 9600 absolwentów, 
a obecnie studiuje tu ponad 2700 studentów. 
 Posiadamy prawa doktoryzowania w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowi-
ska i budownictwo. Dotychczas przeprowadzono 100 przewodów doktorskich 
w obu dyscyplinach naukowych. Liczba doświadczonych pracowników nauko-
wych i nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska przekracza 150 osób. 
 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi kształcenie na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: 
• budownictwo, 
• inżynieria środowiska,
• ochrona środowiska,
• gospodarka przestrzenna,
• architektura krajobrazu.

 Po ukończeniu studiów I stopnia (inżynierskich) studenci mogą kontynuować 
naukę na studiach II stopnia i uzyskać tytuł magistra inżyniera. W najbliższych 
latach przewiduje się uruchomienie III stopnia kształcenia – studiów doktoran-
ckich. 
 Bazę Wydziału stanowią 74 pomieszczenia: sale ogólno-dydaktyczne (wykła-
dowo-ćwiczeniowe), pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowa-
niem oraz pomieszczenia laboratoryjne poszczególnych katedr i zakładów. W bie-
żącym roku rozpocznie się budowa nowego budynku Wydziału, co przyczyni się 
do znaczącego zwiększenia liczby i powierzchni sal dydaktycznych oraz laborato-
riów. Studenci mają do dyspozycji Bibliotekę Wydziałową zaopatrzoną w starannie 
dobrany księgozbiór i zestaw specjalistycznych czasopism. 
 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska włączył się aktywnie w działal-
ność międzynarodową w zakresie doskonalenia systemu kształcenia i badań na-
ukowych. Od roku 2000 jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich 
Wydziałów Budownictwa (AECEF). Instytut Inżynierii Budowlanej jest partnerem 
dużego projektu realizowanego od roku 2000 przez zespól 80 uczelni europejskich, 
w ramach sieci tematycznej EUCEET, w zakresie kształcenia studentów budowni-
ctwa. 
 Kadra Wydziału aktywnie włączyła się do realizacji projektu Socrates-Erasmus. 
W 2001 r. rozpoczęto realizację wymiany pracowników dydaktycznych i studen-
tów w ramach umów bilateralnych podpisanych z uczelniami z krajów Unii Euro-
pejskiej i ze świata. Nasi studenci i pracownicy wyjeżdżają m.in. do Wielkiej Bry-
tanii, Danii, Portugalii czy Włoch. Sprzyja to nawiązywaniu wielu przyjaźni 
pomiędzy studentami z całego świata, a także umożliwia prowadzenie prac o cha-
rakterze naukowo - badawczym pomiędzy zagranicznymi uczelniami.
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KATARZYNA BAŁAKIER
Studia na Politechnice wspominam dobrze, nawet bardzo dobrze. Udało mi się je skończyć bez większych problemów 
i chyba dlatego chętnie bym tam wróciła. Wydaje mi się, że kontakt z profesorami miałam niezły. Szczególnie wspominam 
dr. J. Makala oraz prof. A. Zająca, który pomógł mi w mojej pracy magisterskiej. Dzięki jego wsparciu i wiedzy moja praca 
zajęła 3 miejsce w corocznym konkursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kiedy 5,5 roku temu dostałam się na studia na Wydziale Elektrycznym, nie przypuszczałam nawet, że jeszcze w ich trakcie 
będę miała możliwość spędzenia roku we Włoszech studiując na Uniwersytecie w Trieste, a zaraz po obronie zdobędę pracę 
w dużej korporacji. Teraz wiem, że studia dały mi solidne podstawy oraz ogromną szansę poprzez otwarcie drzwi do świa-
ta kariery.

Obecnie pracuję w fabryce LG produkującej moduły plazmowe, jest to pierwsza tego typu linia w Europie. Jako inżynier 
procesu w dziale R&D mam możliwość pracy przy nowoczesnej linii produkcyjnej, wykorzystując rozwinięte, ogólnodo-
stępne technologie. Atutem zatrudnienia w międzynarodowym koncernie jest możliwość ciągłego podwyższania swoich 
kwali� kacji oraz wielokulturowe środowisko pracy.

Wydział Elektryczny
Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektrycznym? 
Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w dziedzinach, które są obecnie i pozostaną przez 
długie lata motorem napędowym gospodarki, jak na przykład: optoelektronika, teleinfor-
matyka, technika mikroprocesorowa, automatyka i elektronika. Nasi absolwenci nie narze-
kają na brak ofert ciekawej pracy, a coraz więcej fi rm proponuje naszym studentom praktyki 
zawodowe, staże przemysłowe i ciekawe, osadzone w praktyce tematy prac dyplomowych.

Dla tych kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość z działalnością naukową, ugruntowana 
pozycja Wydziału stwarza możliwość uzyskania wszystkich stopni kariery naukowej bez ko-
nieczności wyjeżdżania z Białegostoku.

Studia na Wydziale Elektrycznym to studia dla inteligentnych, ambitnych ludzi, którzy chcą 
ciekawie przeżyć kilka lat wczesnej młodości i zapewnić sobie dobry start w dorosłe życie. 
A jeśli jeszcze można to robić w przyjaznej atmosferze, w nowoczesnym budynku, w dobrze 
wyposażonych laboratoriach i salach wykładowych – decyzja jest prosta. Nie ma lepszego 
wyboru niż Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Mirosław Świercz,  prof. nzw.

kontakt ul. Wiejska 45D • 15-351 Białystok • tel. 085 746 93 65
e-mail: dziekwe@we.pb.edu.pl

Absolwenci o Wydziale
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 Wydział Elektryczny to jeden z dwóch najstarszych Wydziałów Politechniki 
Białostockiej. Wraz z Wydziałem Mechanicznym tworzył zaczątek powołanej 
1 grudnia 1949 r. Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, 
która w 1974 r. przekształciła się w Politechnikę Białostocką. Od momentu powsta-
nia Wydział Elektryczny dyplomował ponad 4000 absolwentów, którzy są elitą nie 
tylko w branży elektrotechnicznej, ale także wśród menadżerów i przedsiębior-
ców.

 Kształcenie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbywa się 
na dwóch kierunkach: elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. W chwi-
li obecnej na Wydziale studiuje około 1300 studentów, przy czym większość z nich, 
około 900, to studenci studiów stacjonarnych. Nowoczesne kierunki studiów i spe-
cjalności takie jak: teleinformatyka, aparatura elektroniczna, optoelektronika, au-
tomatyka i elektronika, energoelektronika i napęd elektryczny oraz elektroenerge-
tyka stwarzają duże szanse uzyskania zatrudnienia na wymagającym rynku pracy 
w kraju i za granicą. Wysoką jakość procesu kształcenia potwierdziły uzyskane cer-
tyfikaty Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni 
Technicznych. 

 Wydział Elektryczny jest najbardziej aktywnym wydziałem Uczelni w między-
narodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus. Co roku kilkunastu 
studentów przez semestr lub dwa studiuje na innych europejskich uczelniach Nie-
miec, Francji, Portugalii, Danii, Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Au-
strii. 

 Rozwijanie zainteresowań naukowo-technicznych umożliwiają działające na 
Wydziale Studenckie Koła Naukowe. Zagospodarowanie pozostałego czasu wolne-
go, możliwe jest w ogólnouczelnianych klubach i kołach zainteresowań (sekcja jeź-
dziecka, baloniarska itp.) umiejscowionych w kampusie Politechniki.

 Na Wydziale zatrudnionych jest 93 pracowników naukowo-dydaktycznych, 
w tym 9 profesorów, 13 doktorów habilitowanych oraz 47 doktorów nauk technicz-
nych. Kadra dydaktyczna Wydziału to wysokiej klasy specjaliści, których prace 
naukowe publikowane są w wielu krajowych i międzynarodowych wydawnictwach 
książkowych, czasopismach oraz materiałach konferencji naukowych. Pracownicy 
Wydziału są też wykonawcami wielu projektów badawczych finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne placówki badawcze i prze-
mysłowe. 

 W 1995 r. Wydział Elektryczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora, a w 2005 r., jako pierwszy wydział Politechniki Białostockiej, 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie elektrotechnika. Na Wydziale Elektrycznym prowadzone są również 
studia doktoranckie (III stopnia) umożliwiające uzyskanie wszystkich stopni na-
ukowych bez konieczności wyjazdu z Białegostoku.

 Od 2002 r. Wydział Elektryczny mieści się w nowoczesnym budynku zintegro-
wanym z kompleksem budynków Politechniki Białostockiej. Ciekawe rozwiązanie 
architektoniczne oraz nowoczesna infrastruktura techniczna budynku i dobrze 
wyposażone laboratoria są powodem dumy środowiska akademickiego Wydziału. 
W połączeniu z estetycznie zaprojektowaną i dobrze wyposażona biblioteką Wy-
działu oraz powszechnym dostępem do Internetu, tworzy to przyjazny klimat dla 
tych ambitnych studentów, którzy zdecydowali się wybrać ten niełatwy, w obiego-
wej opinii, kierunek studiów. 
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STANISŁAW WURM
Obecnie zajmuję się prowadzeniem � rmy konsultingowej świadczącej usługi związane z zarządzaniem informatyką 
w przedsiębiorstwach, organizowaniem i optymalizacją IT na potrzeby biznesowe. Występuję nadal czynnie w roli eksper-
ta, głównie w obszarach związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów, dopasowaniem informatyki do 
potrzeb biznesowych, metodyką wytwarzania oprogramowania, zarządzaniem zespołami ludzkimi. 

Zdobyłem sporą wiedzę z zakresu zarządzania w biznesie podczas opracowania wielu strategii dla systemów klasy Business 
Intelligence. Pełniłem również funkcję Dyrektora Działu Inżynierii Oprogramowania w � rmie Premium Technology Sp. z o.o. 
W kolejnym etapie byłem managerem, początkowo jako Dyrektor Research And Development systemów BI i CRM, potem 
jako Dyrektor Centrum Realizacji Kontraktów w Infovide S.A., w � rmie zatrudniającej ponad 120 osób. Przez kilka lat peł-
nienia tej funkcji wykorzystałem wiedzę dotyczącą biznesu IT w kierunkach zarządzania ludźmi, � nansami, sprzedażą 
usług oraz metodykami realizacji projektów. 

Trzeba pamiętać, że zawód informatyka wiąże się z ciągłym przyswajaniem nowej wiedzy zarówno technologicznej, jak 
i biznesowej.  Studia dały mi solidne podstawy w obszarze IT oraz nauczyły samodzielności. Myślę, że o sposobie wykorzy-
stania studiów decyduje ostatecznie sam absolwent. Studia nie „załatwią” kariery, jednak mogą w niej znacząco pomóc. 
Polecam Politechnikę - to dobry wybór dla ludzi potra� ących pracować i mających silną motywację do osiągnięcia dobrej 
pozycji w przyszłości.

PRZEMYSŁAW MISIEWICZ
Ukończyłem studia na Wydziale Informatyki PB w 1995 r. Dużo zawdzięczam kompetencjom wykładających tam profeso-
rów. Przez kilka lat byłem asystentem w Katedrze Systemów Czasu Rzeczywistego. Silna specjalizacja i zacięcie inżynierskie 
skierowały moje zainteresowania w stronę nowych technologii w sieciach komputerowych. Jednocześnie pracowałem 
w � rmie ZETO jako programista systemowy.  

Awans na Kierownika działu Systemów Sieciowych, a co za tym idzie zwiększenie zakresu obowiązków, zmusiły mnie do 
podjęcia trudnej decyzji o rozstaniu się z Uczelnią. Poświęciłem karierę naukową dla biznesu. Odpowiadałem za pracę ze-
społu zajmującego się rozpoznawaniem nowych technologii IT i możliwości wykorzystania ich w praktyce. Wraz z zespo-
łem prowadziłem dobór,  instalacje i kon� guracje zaawansowanych urządzeń sieciowych (switche, rutery, ATM, ADSL) 
i systemów operacyjnych (HP Unix, Novell NetWare, MS Windows, Linux). W roku 1998 zostałem Dyrektorem Pionu Opro-
gramowanie w � rmie ZETO. Jestem odpowiedzialny za kreowanie polityki pionu, zarządzanie, planowanie i nadzór nad 
projektami programistycznymi i wdrożeniowymi. 

Wszystkim osobom myślących o wyborze Politechniki Białostockiej bez wahania poleciłbym studia na tej Uczelni. 
Uważam, że studia dobrze przygotowały mnie do pracy w zawodzie

Wydział Informatyki
Dlaczego warto studiować na Wydziale Informatyki? 
Studia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej są interesujące dla osób szukają-
cych wszechstronnego wykształcenia informatycznego. Nasi najzdolniejsi studenci mają 
szanse na rozwój naukowy i zdobycie stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie infor-
matyki, ponieważ Wydział Informatyki ma uprawnienia do doktoryzowania.

Absolwenci Wydziału Informatyki PB znajdują ciekawą i dobrze płatną pracę w fi rmach infor-
matycznych zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. jako programiści lub projektanci dużych 
systemów informatycznych. 

Absolwenci naszego Wydziału pracują również jako informatycy w wielu urzędach admini-
stracji państwowej i samorządowej.

Dziekan Wydziału, dr hab. Leon Bobrowski, prof. nzw.

kontakt ul. Wiejska 45A • 15-351 Białystok • tel. 085 746 91 60
e-mail: grzes@wi.pb.edu.pl

Absolwenci o Wydziale
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 Wydział Informatyki jest aktualnie najsilniejszą placówką dydaktyczno-ba-
dawczą w dziedzinie informatyki w północno-wschodniej Polsce. Potencjał tej pla-
cówki potwierdzany jest nie tylko poziomem i licznością kadry, liczbą kształco-
nych studentów, lecz również pozytywną opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
oraz awansem w zakresie kategoryzacji. Wydział Informatyki PB posiada upraw-
nienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki, 
a także został wyróżniony zaszczytnym tytułem Centrum Doskonałości w dziedzi-
nie technologii społeczeństwa informatycznego.
 Podstawowym zadaniem Wydziału Informatyki PB jest specjalistyczne kształ-
cenie studentów na możliwie wysokim poziomie. Nasi studenci kształceni są na 
kierunku informatyka zarówno w różnorodnych technikach programowania (sof-
tware), jak również poznają współczesny sprzęt komputerowy (hardware). Wydział 
chce uruchomić nowy kierunek matematyka, ze specjalnością informatyczne za-
stosowania matematyki.

 Wydział informatyki ma uprawnienia do kształcenia studentów na dwóch kie-
runkach:
• informatyka (od 1989 r.) – studia I i II stopnia,
• matematyka (od 2007 r.) – studia I stopnia (studia II stopnia – wkrótce).

Studia realizowane są jako:
• stacjonarne:
 I stopnia  (inżynierskie, 7 semestrów),
 I stopnia  (licencjackie, 6 semestrów),
 II stopnia  (magisterskie, 4 semestry);
• niestacjonarne:
 I stopnia  (inżynierskie zaoczne, 8 semestrów),
 I stopnia  (licencjackie zaoczne, 6 semestrów),
 II stopnia  (magisterskie zaoczne, 4 semestry).

 Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera lub 
licencjata i mogą przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów II stopnia, 
którego ukończenie daje tytuł magistra.
 Studenci mają do wyboru następujące specjalności:
• kierunek studiów – informatyka:
 – inżynieria komputerowa,
 – inżynieria oprogramowania,
 – systemy oprogramowania,
 – metody informatyczne w bankowości i finansach,
• kierunek studiów – matematyka:
 – matematyczne metody informatyki.

 Kierunek studiów informatyka uzyskał w 2004 r. pozytywną ocenę Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej. W raporcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA pod-
kreślono bardzo dobre wyposażenie laboratoryjne wydziału, aktywność studen-
ckich kół naukowych oraz wysoki poziom kadry dydaktycznej. Dzięki znaczącemu 
wsparciu finansowemu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wydział dysponuje bogato wyposażonymi specjalistycznymi laboratoriami dydak-
tycznymi oraz wysokiej klasy aparaturą naukowo-badawczą (m. in. 32-procesoro-
wy klaster obliczeniowy). 
 Na mocy uchwały nr 61/2004 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 listopada 
2004 r., nadano Wydziałowi Informatyki PB status Centrum Doskonałości 
w Dziedzinie Rozwoju i Wdrażania Informatycznych Metod i Technologii na 
potrzeby Społeczeństwa Informacyjnego i Gospodarki Opartej na Wiedzy. Strate-
gicznym celem działalności Centrum jest rozwój i wdrażanie technologii informa-
tycznych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnie-
niem regionu północno-wschodniej Polski.
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Wydział Mechaniczny
Dlaczego warto studiować na Wydziale Mechanicznym? 
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej proponuje kandydatom renomowane stu-
dia I, II i III stopnia (inżynierskie, magisterskie i doktoranckie). Za ich podjęciem przemawiają 
następujące ważne argumenty:

Posiadamy elastyczny system studiowania zgodny ze standardami Unii Europejskiej, uznaną 
kadrę naukowo-dydaktyczną, nowoczesną bazę dydaktyczno-laboratoryjną. 

Oferujemy studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań w prężnie działają-
cych kołach naukowych oraz przyjazną atmosferę.

W związku z dużym i ciągle zwiększającym się zapotrzebowaniem przemysłu na inżynierów 
mechaników i automatyków (w Unii Europejskiej brakuje ich kilkaset tysięcy), nasi absol-
wenci zdobywają dobrze płatną i ciekawą pracę w kraju i za granicą. Wiemy też, że mają dużą 
satysfakcję z wyuczonego zawodu.

Dziekan Wydziału, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

kontakt ul. Wiejska 45C • 15-351 Białystok • tel. 085 746 92 07
e-mail: demleon@pb.edu.pl
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 Według danych z dnia 30.11.2006 r., tytuł magistra inżyniera i inżyniera na 
Wydziale Mechanicznym, w ciągu 57 lat jego istnienia, uzyskało 6436 osób. Absol-
wenci pracują w większości przedsiębiorstw Podlasia. Kwalifikacje absolwentów 
Wydziału Mechanicznego są cenione również na terenie całego kraju oraz za gra-
nicą. Reprezentują oni firmy krajowe i międzynarodowe o uznanej renomie. 
 Na Wydziale Mechanicznym aktualnie kształci się 1946 osób, w tym: 1376 na 
studiach stacjonarnych (dziennych), 542 na studiach niestacjonarnych (zaocz-
nych) oraz 28 na studiach doktoranckich.
 Obecnie na wydziale zatrudnionych jest 98 pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, w tym 15 profesorów tytularnych, 19 doktorów habilitowanych (profesorów PB), 
51 doktorów oraz 13 magistrów. Personel inżynieryjno-techniczny liczy 15 osób.

 Wydział Mechaniczny ma uprawnienia do kształcenia studentów na czterech 
kierunkach: 
• mechanika i budowa maszyn (od 1949 r.), 
• automatyka i robotyka (od 1993 r.),
• edukacja techniczno-informatyczna (od 2005 r.),
• inżynieria biomedyczna (od 2008 r.).

Studia realizowane są jako:
• stacjonarne:
 I stopnia (inżynierskie dzienne, 7 semestrów);
 II stopnia (magisterskie dzienne, 3 semestry);
 III stopnia (4-letnie studia doktoranckie);
• niestacjonarne:
 I stopnia (inżynierskie zaoczne, 7 semestrów);
 II stopnia (magisterskie zaoczne, 3 lub 4 semestry).

 Absolwenci każdego kierunku studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera 
i mogą przystąpić do rekrutacji na dowolny kierunek studiów II stopnia, którego 
ukończenie daje tytuł magistra. Takie same zasady obowiązują na studiach niesta-
cjonarnych. Najlepsi absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę 
na studiach doktoranckich. 
 Studenci mają do wyboru następujące specjalności:
• kierunek studiów – mechanika i budowa maszyn:

– inżynieria biomedyczna (tylko studia stacjonarne);
– mechanika i informatyka stosowana;
– pojazdy samochodowe;
– technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja;
– inżynieria bezpieczeństwa (tylko studia niestacjonarne);

• kierunek studiów – automatyka i robotyka:
– automatyka przemysłowa;
– systemy informatyczne;

• kierunek studiów – edukacja techniczno-informatyczna:
– nauczanie techniki i informatyki.

• kierunek studiów – inżynieria biomedyczna:
– technika medyczna.

 Kierunki studiów mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka 
uzyskały w 2006 r. pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W ra-
porcie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA doceniono bardzo dobre wyposażenie 
laboratoryjne wydziału, aktywne studenckie koła naukowe oraz wysoki poziom 
kadry dydaktycznej. 

 Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk 
technicznych w dyscyplinach: mechanika (od 2005 r.) oraz budowa i eksploatacja 
maszyn (od 1989 r.) W obu tych dyscyplinach prowadzone są studia doktoranckie. 
Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 2006 r.). 
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ANNA KOSZKUĆ
We wrześniu ubiegłego roku ukończyłam specjalność zarządzanie w handlu zagranicznym na kierunku zarządzanie na 
Wydziale  Zarządzania PB. Obecnie pracuję w Irlandii we francusko-niemieckim koncernie Cahill May Roberts Ltd. Jestem 
pracownikiem działu logistyki. 

Studia na Wydziale Zarządzania, oprócz fachowej wiedzy z tematyki marketingu i zarządzania, rozwinęły we mnie cechy 
niezbędne na moim obecnym stanowisku pracy,  takie jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania de-
cyzji, odporność na pracę w warunkach stresu, komunikatywność, znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

Uczestnictwo w konferencjach oraz członkostwo w kole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych wzbogaciły mnie 
o cenną wiedzę praktyczną z interesujących mnie zagadnień. 

Śmiało mogę stwierdzić, że studia na Wydziale Zarządzania stanowiły dla mnie prawdziwą szkołę życia, a zdobyte podczas 
studiów umiejętności stały się inspiracją do poszukiwania mojego „przepisu na sukces”.

ARTUR MOSIEJ
Dzięki studiom na Wydziale Zarządzania udało mi się znaleźć satysfakcjonującą pracę w koncernie Nestle Poland. Dzięki 
szerokiej gamie specjalności miałem możliwość wyboru najbardziej mnie interesującej. Ciekawą ofertą Wydziału była rów-
nież możliwość uczestnictwa w programie wymiany studenckiej, dzięki której można było poznać wielu ciekawych ludzi, 
a także nawiązać znajomości, które mogą w przyszłości zaprocentować. 

Jeżeli przyszłoby mi jeszcze raz rozpoczynać studia, z pewnością skorzystałbym z oferty Politechniki Białostockiej.

Wydział Zarządzania
Dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania? 
Wydział Zarządzania jest młodym wydziałem, ale posiada już swoją renomę w środowisku 
naukowym. Dajemy możliwość uzyskania profesjonalnego wykształcenia na kierunkach za-
równo inżynierskich, jak i społecznych, posiadających pozytywną akredytację Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej.

Studenci Wydziału mogą kształcić się za granicą (nawet do 1,5 roku), m.in. w Portugalii, Da-
nii, Włoszech, Finlandii, Niemczech i Francji, w ramach programu Erasmus. Studenci mogą 
też uzyskać podwójny dyplom w ramach zawartej umo wy między Politechniką Białostocką 
a University College Vitus Bering Denmark w Danii.

Wydział Zarządzania daje możliwość uczestniczenia w wielu kołach naukowych oraz agen-
dach studenckich, które rozwijają umiejętności potrzebne w późniejszym życiu zawodo-
wym oraz pozwalają miło spędzić czas po zajęciach. 

Dziekan Wydziału, dr hab. Zofi a Tomczonek, prof. nzw.

kontakt ul. Ojca St. Tarasiuka 2 • 16-001 Kleosin • tel. 085 746 98 01
e-mail: wzdzieka@pb.edu.pl

Absolwenci o Wydziale
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	 Początki	Wydziału	Zarządzania	sięgają	roku	1990.	Jest	to	najmłodsza,	a	zara-
zem	 największa,	 jednostka	 naukowo-dydaktyczna	 Politechniki	 Białostockiej.	
Kształci	na	czterech,	niezwykle	popularnych	i	obleganych,	kierunkach	studiów:
•	 zarządzaniu,
•	 politologii,
•	 turystyce	i	rekreacji,	
•	 zarządzaniu	i	inżynierii	produkcji.

	 Studia	odbywają	się	w	trybie	dziennym	bezpłatnym	(stacjonarne),	a	także	wie-
czorowym	i	zaocznym	płatnym	(niestacjonarne).	Studenci	rozwijają	swe	zdolności	
i	pasje	w	następujących	kołach	naukowych:
•	 Regionalne	Koło	Naukowe	Przyjaznych	Systemów	Społeczeństwa	Informacyj-

nego,
•	 Studenckie	Koło	Naukowe	Finansów	i	Rachunkowości,
•	 Studenckie	Koło	Naukowe	Międzynarodowych	Stosunków	Gospodarczych,
•	 Studenckie	Koło	Naukowe	Turysta,
•	 Studenckie	Koło	Organizacji	i	Zarządzania.

	 Dydaktykę	i	badania	naukowe	na	Wydziale	Zarządzania	prowadzi:	2	profeso-
rów	zwyczajnych,	5	profesorów	nadzwyczajnych,	10	profesorów	nadzwyczajnych	
w	PB,	1	profesor	wizytujący,	48	adiunktów,	49	asystentów,	2	wykładowców,	6	star-
szych	wykładowców,	19	pracowników	administracyjnych	i	technicznych.
	 Spośród	 wszystkich	 jednostek	 Politechniki	 Białostockiej,	 to	 właśnie	 Wydział	
Zarządzania	wysyła	największą	liczbę	studentów	na	studia	zagraniczne	w	ramach	
unijnego	 Programu	 Erasmus.	 Rocznie	 jest	 to	 kilkadziesiąt	 osób,	 zwykle	 40-50.	
Wiele	z	nich	wraca	na	Politechnikę	z	dyplomem	ukończenia	studiów	zawodowych	
na	uczelni	zagranicznej	lub	też	z	zaliczonymi	praktykami	zawodowymi	w	firmach	
zagranicznych,	co	nie	jest	bez	znaczenia	dla	ich	przyszłych	pracodawców.	Każdego	
roku	Wydział	przyjmuje	też	od	kilku	do	kilkunastu	studentów	zagranicznych.
	 Wydział	 Zarządzania	 organizuje	 kilkanaście	 konferencji	 naukowych	 rocznie,	
w	tym	imprezy	dla	młodych	pracowników	nauki	i	studentów,	jak	np.	Ogólnopol-
ska	Konferencja	Naukowa	Studenckich	Kół	Naukowych,	nt.	„Rola	i	miejsce	Stu-
denckich	 Kół	 Naukowych	 w	 rozwoju	 współczesnej	 nauki”,	 którą	 przygotowała	
i	poprowadziła	w	maju	ubiegłego	roku	Katedra	Prawa	i	Międzynarodowych	Sto-
sunków	Gospodarczych.
	 Wydział	Zarządzania	ma	doskonałą	bazę	 lokalową,	nowoczesne,	przestronne	
budynki,	świetnie	wyposażone	w	sprzęt	laboratoria	komputerowe,	własną	czytel-
nię,	punkty	ksero,	bufet.	Planuje	też	otworzyć	księgarnię.	Wydział	Zarządzania	ma	
swą	siedzibę	w	Kleosinie	i	mieści	się	zaledwie	kilka	przystanków	od	siedziby	głów-
nej	PB.	Doskonały	dojazd	zapewniają	autobusy	numer	3,	10	i	11.
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Dlaczego warto studiować na Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem? 
Wydział przygotowuje specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach w naszym re-
gionie, w kraju i za granicą. Obecnie trudno przecenić rolę specjalistów od gospodarowania 
na obszarach przyrodniczo cennych. Jednocześnie drewno jako towar i oparty na nim prze-
mysł przetwórczy oraz handel (strefa przygraniczna) są – i jak się uważa – będą w przyszłości 
dominującym obszarem aktywności zawodowej ludności w regionie północno-wschodniej 
Polski.

Nasz Wydział jest szczególnie przyjazny studentom: studia są mniej kosztowne niż w Białym-
stoku, ze względu na niższe koszty utrzymania. Z uwagi na mniejsze grupy studentów mo-
żemy traktować ich bardziej indywidualnie. Studenci oprócz nauki mogą przez cały rok ko-
rzystać z uroków unikalnej na skalę Polski przyrody i różnorodności kulturowej tego regionu, 
którą szczycimy się w Europie.

Dziekan Wydziału, dr hab. Elżbieta Malzahn, prof. nzw.

Zamiejscowy Wydział Zarządzania 
Środowiskiem w Hajnówce

kontakt ul. J. Piłsudskiego 8 • 17-200 Hajnówka • tel. 085 682 95 01
e-mail: wzs.dziekanat@pb.edu.pl
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	 Zamiejscowy	 Wydział	 Zarządzania	 Środowiskiem	 Politechniki	 Białostockiej	
w	Hajnówce	oferuje	3,5-letnie	studia	pierwszego	stopnia	(inżynierskie)	na	dwóch	
kierunkach	(zarówno	w	systemie	stacjonarnym	i	niestacjonarnym):
•	 ochrona	środowiska,	specjalność:	gospodarowanie	na	obszarach	przyrodniczo	

cennych	(dają	tytuł	inżyniera	ochrony	środowiska);
•	 technologia	drewna,	specjalność:	zarządzanie	produkcją	(dają	tytuł	inżyniera	

w	zakresie	technologii	drewna).

	 Ze	 względu	 na	 proponowane	 kierunki	 studiów,	 Wydział	 celowo	 usytuowany		
został	w	samym	centrum Puszczy Białowieskiej. 	W	połączeniu	z	ciekawą	ofertą	
edukacyjną	sprawia	to,	że	studenci	mają	jedyną	w	swoim	rodzaju	okazję	do	pozna-
wania	 teorii	 z	 zakresu	 ochrony	 środowiska	 i	 technologii	 drewna.	 Równocześnie	
doskonalą	swoje	umiejętności	praktyczne	w	miejscu,	które	 jest	najlepiej	do	 tego	
celu	przystosowane.

	 Wydział	kładzie	nacisk	na	wprowadzanie	do	programów	studiów	nowoczes-
nych	treści.	Absolwenci	otrzymują	wiedzę	przyrodniczą,	technologiczną	i	ekono-
miczną,	 co	 umożliwia	 poznanie	 realiów	 gospodarki	 rynkowej	 oraz	 zrozumienie	
zasad	funkcjonowania	sektorów	ochrony	środowiska	oraz	przemysłu	drzewnego	
w	krajach	Unii	Europejskiej.	Mają	zatem	większy	dostęp	do	obszarów	rynku	pracy,	
zarówno	w	Polsce,	jak	i	poza	granicami	kraju.

	 Zamiejscowy	 Wydział	 Zarządzania	 Środowiskiem	 Politechniki	 Białostockiej	
w	Hajnówce	ściśle	współpracuje	z	samorządem	lokalnym,	lokalnymi	przedsiębior-
stwami	oraz	placówkami	naukowo	-	badawczymi	regionu	(Białowieski	Park	Naro-
dowy,	Zakład	Badania	Ssaków	PAN,	Stacja	Geobotaniczna	Uniwersytetu	Warszaw-
skiego),	w	których	studenci	mają	możliwość	odbywania	praktyk	i	staży.	

	 Profesjonalna	kadra	dydaktyczna,	rozbudowana	baza	lokalowa,	wysokiej	klasy	
sprzęt	oraz	wykorzystywanie	podczas	zajęć	specjalistycznych	programów	kompu-
terowych	gwarantują	kompleksowe	wykształcenie	nowoczesnego	inżyniera.

Więcej informacji o Wydziale na stronie: www.zwzs.pb.edu.pl
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ZDZISŁAW BORYSEWICZ
Jestem studentem III roku studiów niestacjonarnych Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej 
w Suwałkach. Wybrałem specjalność inżynieria w logistyce. Pracuję zawodowo od 1988 r., obecnie w Firmie Litpol od 1990 r. 
Zajmowałem różne stanowiska, zaczynając od mistrza wydziału, kończąc na  stanowiskach kierowniczych, obecnie – jako 
kierownik zakładu Litpol. Zdecydowałem się na studia niestacjonarne na Wydziale ze względu na uzupełnienie swojej 
wiedzy. Zdobyta na tych studiach wiedza bardzo mi się przydała, a wybór specjalności  związany z logistyką upewnił mnie 
o słuszności podjętej decyzji. Jestem zadowolony z poziomu wykładów i ćwiczeń. Kadra naukowa Wydziału reprezentuje 
wysoki poziom. Myślę, że wiedza wyniesiona ze studiów i moje doświadczenie zawodowe pozwolą mi na dalszy rozwój 
zawodowy.

URSZULA JUREWICZ
Ukończyłam studia w Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w Suwałkach na kierunku mecha-
nika i budowa maszyn na specjalności inżynieria w logistyce. Od lutego 2007 r. pracuję w � rmie „AQUAEL” w Suwałkach 
jako technolog. Aktualnie sporządzam instrukcje obsługi stanowisk produkcyjnych do wytwarzania detali akwarystycz-
nych. Najbardziej przydatna w mojej pracy jest wiedza z technik wytwarzania, projektowania procesów technologicznych 
i logistyki obejmującej organizację zaplecza technicznego produkcji. Bardzo mile wspominam studia techniczne na Poli-
technice i uważam, że po ich ukończeniu absolwenci mają większe szanse w znalezieniu zatrudnienia niż absolwenci tzw. 
kierunków miękkich.

Dlaczego warto studiować na Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym? 
Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia i są poszukiwani na ryn-
ku pracy. Firma AWISTA w Suwałkach złożyła nam ofertę zatrudnienia naszych absolwentów, 
po uprzednim przeszkoleniu z techniki cięcia laserowego. 

Jako jedyni w Suwałkach kształcimy  specjalistów w zakresie komputerowego wspomagania 
projektowania, którzy znajdują pracę m. in. w pionach utrzymania ruchu, konstrukcyjnych 
i technologicznych w takich fi rmach jak np.: Litpol-Malow, Gasstech, HK POM Suwałki, 
AQUAEL, Forte. 

Zapraszam na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn do Suwałk. 

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz

Zamiejscowy Wydział 
Mechaniczny w Suwałkach

kontakt ul. Sejneńska 35 • 16-400 Suwałki • tel. 087 563 02 58
e-mail: zwmpb@pb.edu.pl

Absolwenci o Wydziale
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	 Zamiejscowy	Wydział	Mechaniczny	PB	w	Suwałkach	jest	jednym	z	najmłod-
szych	Wydziałów	Politechniki	Białostockiej.	Zaistniał	jako	pierwsza	wyższa	szkoła	
techniczna	na	Suwalszczyźnie.	Siedzibą	Wydziału	jest	kompleks	budynków	dydak-
tycznych	 zlokalizowany	 w	 Suwałkach,	 w	 regionie	 wielkich	 jezior	 mazurskich,	
w	otoczeniu	pięknych	krajobrazów	i	natury.	Latem	stwarza	to	młodzieży	akademi-
ckiej	warunki	do	uprawiania	żeglarstwa	i	innych	sportów	wodnych,	a	zimą	zachęca	
do	korzystania	z	pobliskiego	wyciągu	narciarskiego.	

	 Wydział	posiada	prawa	do	prowadzenia	studiów	stacjonarnych	i	niestacjonar-
nych	pierwszego	stopnia	na	kierunku	mechanika	i	budowa	maszyn	na	trzech	spe-
cjalnościach:	 komputerowe	 wspomaganie	 projektowania,	 logistyka	 w	 przedsię-
biorstwie	 oraz	 diagnostyka	 pojazdów	 samochodowych.	 Od	 początku	 istnienia	
Wydziału	funkcję	dziekana	pełni	dr	hab.	inż.	Jerzy	Jaroszewicz.

	 W		roku	2005	Wydział	opuścili	pierwsi	absolwenci,	do	chwili	obecnej	ukończy-
ło	go	ponad	170	absolwentów,	którzy	znacząco	zwiększyli	konkurencyjność	regio-
nu	pod	względem	wykwalifikowanej	kadry	technicznej.

	 Wydział	posiada	Wydziałowe	Laboratorium	Dydaktyczne	Mechaniki	i	Budowy	
Maszyn,	w	skład	którego	wchodzą	pracownie	specjalistyczne.	Łączna	powierzch-
nia	użytkowa	wynosi	około	1450	m2,	w	 tym	 laboratoria	dydaktyczne	 i	naukowe	
zajmują	 powierzchnię	 około	 850	 m2.	 Od	 momentu	 powołania	 zatroszczono	 się	
o	dostęp	do	księgozbioru	naukowego	i	dydaktycznego	dla	pracowników	i	studen-
tów	Wydziału.	

	 Wykłady	prowadzone	są	z	wykorzystaniem	współczesnych	technik	audiowizu-
alnych.	Na	zajęciach	projektowych	jako	pomoce	dydaktyczne	wykorzystywane	są	
maszyny	 i	 urządzenia	 przemysłowe.	 Nieodłącznym	 elementem	 procesu	 dydak-
tycznego	są	zajęcia	odbywające	się	w	pracowniach	informatycznych	wyposażonych	
w	najnowocześniejszy	sprzęt	komputerowy.

	 Nasi	absolwenci	mogą	pochwalić	się	biegłą	znajomością	języka	obcego	na	po-
ziomie	B2	wyznaczanym	przez	Radę	Europy	oraz	posługują	się	językiem	specjali-
stycznym	z	zakresu	kierunku	kształcenia.	Inżynierowie	po	ukończeniu	Wydziału	
są	przygotowani	do	podjęcia	studiów	II	stopnia.
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zasady studiow
ania

Trzystopniowy system studiów 

 Studia I stopnia – są to studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia. Trwają one od 
3,5 do 4,5 lat, w zależności od kierunku. Przygotowują do pracy w określonym 
zawodzie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera. 
 Studia II stopnia – są to studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specja-
listycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące 
do twórczej pracy w określonym zawodzie. Trwają od 2 do 2,5 lat, w zależności od 
kierunku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Na studia drugiego stopnia 
w Politechnice Białostockiej mogą ubiegać się absolwenci wszystkich uczelni, któ-
rzy ukończyli studia pierwszego stopnia na danym kierunku.
 Od października 2005 r. na Wydziale Elektrycznym, a od października 2006 r. 
również na Wydziale Mechanicznym, prowadzone są stacjonarne studia III stop-
nia, tzn. studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający 
tytuł magistra albo tytuł równorzędny. Umożliwiają one uzyskanie zaawansowanej 
wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowują do samodziel-
nej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. 
Uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie stypendium dok-
toranckiego. Zasady przyznawania stypendium określa zarządzenie Rektora.
 
Zasady studiowania

 Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni. Jeden semestr 
składa się z 15 tygodni zajęć i kończy sesją egzaminacyjną.
 Studia prowadzone są według planów studiów ustalonych przez władze wy-
działu dla poszczególnych kierunków. Plany te obejmują wykaz wszystkich zajęć 
programowych oraz wymagane egzaminy i zaliczenia. 
 Przedmioty w Uczelni mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, 
zajęć laboratoryjnych i projektowych, pracowni specjalistycznych, seminariów, 
lektoratów, zajęć z wychowania fi zycznego oraz praktyk. Zaliczenia zajęć dydak-
tycznych są dokonywane przez nauczycieli akademickich prowadzących dane za-
jęcia. Aby zaliczyć semestr należy uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich egzami-
nów i zaliczeń przewidzianych planem studiów. Studia kończą się uzyskaniem 
dyplomu, tzn. dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu zawodowego licencjata, 
inżyniera lub magistra.
 Prawa i obowiązki studenta (szczegółowych informacji należy szukać w Re-
gulaminie Studiów PB). Student spełniając określone warunki może ubiegać się 
o zmianę formy studiowania, kierunku lub wydziału. Uczelnia stwarza możliwości 
do studiowania dodatkowych przedmiotów, które nie są objęte planem studiów, 
dodatkowych specjalności lub kierunków a ponadto, co jest niezwykle ważne, do 
uczestnictwa w programie wymiany międzynarodowej (Erasmus) i wymianie kra-
jowej międzyuczelnianej (MOSTECH).

Studiowanie na 
Politechnice Białostockiej 
Podstawowe informacje 
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 Obok całej gamy praw student ma obowiązki. Jest zobowiązany postępować 
zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz przepisami ustalonymi 
w uczelni. Jeżeli nie stosuje się do tych zasad odpowiada przed Komisją Dyscypli-
narną ds. Studentów, która ma prawo obciążyć go karą, począwszy od upomnienia, 
aż po wydalenie z uczelni.
 Student musi terminowo zaliczać przedmioty i wypełniać obowiązki dydak-
tyczne przewidziane planem studiów. Jeżeli zdarzy się, że opuści zajęcia, na któ-
rych jego obecność jest obowiązkowa, powinien koniecznie jak najszybciej uspra-
wiedliwić tę nieobecność. 
 W trakcie pracy nad zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy student jest bez-
względnie zobowiązany do poszanowania praw autorskich należnych autorom 
książek, skryptów i innych pomocy naukowych.
 Student może rozwijać własne zainteresowania naukowe, kulturalne i sporto-
we, działając m.in. w kołach naukowych, agendach studenckich i sekcjach spor-
towych. Ma prawo w związku z tym do nagrody i wyróżnienia za swoje osiągnię-
cia. Może też ubiegać się o pomoc materialną i uzyskać ubezpieczenie zdrowotne 
(więcej informacji w dziale „Opieka zdrowotna”).

Wybór specjalności

 Na większości kierunków Politechniki Białostockiej istnieje możliwość wyboru 
specjalności. W przeważającej części takiego wyboru student dokonuje na studiach 
drugiego stopnia, jednakże są i takie kierunki, na których trzeba już podczas stu-
diów pierwszego stopnia zdecydować się na konkretną specjalność.
 Wybór specjalności jest ważnym momentem, ponieważ decyduje o tym jakich 
przedmiotów student będzie się uczył w kolejnych semestrach i w jakiej dziedzinie 
będzie w przyszłości się specjalizował.

System punktowy ECTS 
(European Credit Transfer System – Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych)

 Za każdy zaliczony przedmiot, oprócz normalnej oceny, student otrzymuje 
punkty ECTS. System ten polega na przyporządkowaniu każdemu przedmiotowi 
określonej liczby punktów, która odzwierciedla nakład pracy niezbędny do zalicze-
nia danego przedmiotu, w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy potrzebnego 
do zaliczenia roku akademickiego, przy czym uwzględnia się zarówno pracę stu-
denta w czasie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego, jak też jego pracę włas-
ną na uczelni i w domu.
 Uzyskanie przez studenta punktów związane jest z faktem zaliczenia całego 
przedmiotu, tzn. zaliczeniem wszystkich form zajęć (wykładów, ćwiczeń, itp.). Aby 
zaliczyć semestr należy uzyskać 30 punktów (są to punkty przyporządkowane 
przedmiotom danego semestru).
 Nominalna liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego se-
mestru studiów wynosi 30. Tak więc warunkiem uzyskania dyplomu jest spełnie-
nie wymagań programowych oraz zdobycie liczby punktów wynikającej z nomi-
nalnego czasu trwania studiów (liczby semestrów pomnożonej przez 30).
 Punkty ECTS są także podstawą do obliczania średniej z ocen. Nie jest to zwy-
kła średnia arytmetyczna, lecz średnia ważona, w której wagą oceny jest liczba 
punktów przyznawana za dany przedmiot.
 System punktów ECTS jest systemem europejskim. Ma za zadanie pomiar i po-
równanie osiągniętych wyników a także pozwala na transfer (przenoszenie) wyni-
ków między uczelniami. Jeżeli więc student zdecyduje się przenieść na inną uczel-
nię europejską, to punkty uzyskane prze niego w trakcie studiowania na PB zostaną 
zaliczone jako studia odbyte na uczelni, na którą się przeniesie. Zasady te obowią-
zują również przy wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz 
przy przenoszeniu się na inne uczelnie w Polsce, które uznają system ECTS.
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Skala ocen i średnia ocen

 Przy zaliczeniach i egzaminach ze wszystkich przedmiotów przewidzianych 
planem studiów stosuje się, na całej uczelni, podaną skalę ocen:
celujący    – 5,5  bardzo dobry   – 5,0
dobry plus   – 4,5  dobry     – 4,0
dostateczny plus  – 3,5  dostateczny   – 3,0
niedostateczny  – 2,0
 Uzyskanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z niezaliczeniem przed-
miotu. Średnią ocen z przebiegu studiów oblicza się:
1. dla studentów studiujących w systemie punktowym jako średnią ważoną:

Średnia ocen = 
∑ (ocena z przedmiotu × punkty)

∑ punktów
2. dla studentów nie studiujących w systemie punktowym jako średnią arytme-

tyczną:

Średnia ocen = 
∑ ocen ze wszystkich form zajęć

liczba ocen
 Student, który podczas roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen może ubie-
gać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Poza tym raz w roku w PB 
organizowany jest konkurs na najlepszego studenta.

Powtarzanie zajęć i opłaty
 Jeżeli student nie zaliczył wszystkich przedmiotów w semestrze musi je powtó-
rzyć. Zajęcia zazwyczaj powtarza się w następnym roku akademickim z grupą 
z młodszego rocznika, która ma zajęcia z danego przedmiotu. Za powtarzane 
przedmioty trzeba zapłacić.

Urlopy studenckie 
Podczas studiów student może uzyskać: 
a) urlop od zajęć dydaktycznych – podanie o urlop należy złożyć, bezpośrednio 

po zaistnieniu przyczyny, do dziekana wydziału; urlop taki można uzyskać 
maksymalnie na rok, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu jednego semestru 
studiów;

b) urlop zdrowotny – może być udzielony studentowi wyłącznie na podstawie za-
świadczenia lekarskiego, w wymiarze określonym przez lekarza prowadzącego 
leczenie.

 W okresie urlopu student zachowuje wszystkie prawa studenckie za wyjątkiem 
pomocy materialnej.

oprac. Irena Basałaj
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Legitymacja studencka – legitymacja elektroniczna 

 Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. 
Wydają ją dziekanaty poszczególnych wydziałów. 
 Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez umieszczenie 
daty ważności i pieczęci, a elektronicznej legitymacji studenckiej przez umieszcze-
nie w kolejno oznaczonych polach hologramu. Elektroniczna legitymacja studen-
cka jest jednocześnie kartą dostępu do biblioteki.
 Legitymacja studencka, zarówno w starej formie, jak i elektronicznej, jest doku-
mentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z 50% ulgi (do 26 roku ży-
cia) przy przejazdach publicznymi środami komunikacji miejskiej i transportu 
kolejowego.

Warunki otrzymania lub wymiany legitymacji elektronicznej 

 Aby otrzymać legitymację elektroniczną, należy wnieść opłatę w wysokości 
21 zł oraz dostarczyć zdjęcie w formie elektronicznej, w formacie określonym przez 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji 
przebiegu studiów. 
 Legitymacja pełni jednocześnie rolę karty bibliotecznej. Studenci posiadający 
legitymacje elektroniczne nie muszą wykupywać karty bibliotecznej, pozostali pła-
cą za taką kartę 5 zł. Inne opłaty związane z wypożyczaniem książek z biblioteki 
Uczelni określa załącznik do regulaminu Wypożyczalni Książek.
 Do 31 grudnia 2007 r. zachowują ważność legitymacje studenckie wydane na 
dotychczasowych wzorach. Legitymacje te będą podlegały wymianie. Dotyczy to 
studentów lat starszych, którzy nie otrzymali legitymacji elektronicznej. Koszt wy-
miany wynosi 5 zł.
 Wystawienie nowej legitymacji wskutek jej zagubienia lub zniszczenia kosztuje 
25, 50 zł. Za wydanie nowego indeksu w podobnej sytuacji trzeba zapłacić 6 zł.

Indeks 

 Indeks – służy do zbierania wpisów zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i ocen 
uzyskanych z egzaminów. Po ich zebraniu trzeba przedstawić indeks dziekanowi, 
który dokonuje zaliczenia semestru, co z kolei uprawnia do kontynuowania nauki. 
Indeks stanowi własność studenta. Za jego wydanie student musi wnieść opłatę 
w wysokości 4 zł.

Jakie dokumenty  
powinien mieć student
Legitymacja, indeks, dyplom, suplement
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A. Wpisujemy imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia wraz z wszystkimi tytułami

B. Wpisujemy nazwę przedmiotu według 
wzoru i kolejności z kart ocen, w nawiasie wpi-
sujemy skrótem rodzaj przedmiotu, np. ćwi-
czenia (ćw.), wykład (wykł.)

C. Wpisujemy liczbę godzin ćwiczeń do zreali-
zowania w jednym tygodniu zajęć

D. Wpisujemy liczbę godzin wykładów do zre-
alizowania w jednym tygodniu zajęć; jeżeli 
przedmiot kończy się egzaminem, wstawiamy 
literę E

Prowadzący dany przedmiot wpisuje 
w odpowiednie rubryki otrzymaną przez 
studenta ocenę i datę zdania egzaminu 
lub uzyskania zaliczenia.

Dyplom 

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.09.2000 roku i Rozporządzeniem 
MENiS z dnia 18.07.2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, na 
wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia stu-
diów w tłumaczeniu na język obcy.
 Politechnika Białostocka wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia stu-
diów w tłumaczeniu na język angielski.

Suplement do dyplomu 

 Od 1 stycznia 2005 r. dyplomy ukończenia studiów, które otrzymują absolwen-
ci, składają się z części A i części B.
Część A dyplomu jest dokumentem w sztywnej oprawie, ze zdjęciem absolwenta.
Część B dyplomu – suplement – jest dokumentem zawierającym opis studiów 
ukończonych przez studenta. Składa się z informacji niezbędnych do określenia 
poziomu i charakteru wykształcenia uzyskanego przez każdego absolwenta stu-
diów wyższych, takie jak: 
• charakterystykę systemu szkolnictwa wyższego w kraju, w którym wydano dy-

plom,
• opis zrealizowanego programu studiów (nazwy zaliczonych przedmiotów, for-

my zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), 
• informacje o pracy dyplomowej, 
• dodatkowe informacje, np. o ukończeniu dodatkowej specjalności, odbytych 

praktykach, uzyskanych nagrodach, działalności samorządowej i w kołach na-
ukowych, wszelkich osiągnięciach studenta podczas trwania nauki w uczelni.

 Suplement jest uzupełnieniem dyplomu, sam jako dokument nie ma mocy 
prawnej (jest ważny tylko z częścią A dyplomu). W praktyce suplement ułatwia 
uznanie kwalifikacji dla celów kontynuowania nauki i wykonywania pracy zawo-
dowej.

oprac. Agata Gawryluk

Nazwisko wykładającego Rodzaj zajęcia i nazwa przedmiotu
Liczba godzin 

wykłady
Liczba godzin 

ćwiczenia

Prof. dr hab. inż.  
Jan Kowalski

Matematyka (ćw.)     2

Prof. dr hab. inż.  
Jan Kowalski

Matematyka (wykł.)     2E

A.

B.

C.

D.

Sposób wypełniania indeksu:
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Rok akademicki 2007/2008 rozpoczyna się 28 września 2007 r.

Semestr zimowy

28.09.2007 – 16.12.2007 zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych zaocznych

01.10.2007 – �1.10.2007 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych

01.11.2007 – 04.11.2007 przerwa świąteczna

05.11.2007 – 21.12.2007 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych

22.12.2007 – 09.01.2008 przerwa świąteczna

10.01.2008 – 01.02.2008 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych

11.01.2008 – 0�.02.2008
zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych zaocznych; na Wydziale Zarządzania zajęcia na studiach 
niestacjonarnych zaocznych trwają do 20.01.2008 r.

02.02.2008 – 10.02.2008 sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych

04.02.2008 – 10.02.2008
sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych zaocznych; na Wydziale Zarządzania sesja egzaminacyjna trwa 
od 25.01.2008 r. do 0�.02.2008 r.

11.02.2008 – 17.02.2008
sesja egzaminacyjna poprawkowa; na Wydziale Zarządzania sesja egzaminacyjna poprawkowa trwa od 04.02.2008 
r. do 17.02.2008 r.

18.02.2008 – 24.02.2008 egzaminy komisyjne i rejestracja na semestr letni

Semestr letni

25.02.2008 – 20.0�.2008
zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych, 19.0�.2008 (środa) 
zajęcia według rozkładu piątkowego

21.0�.2008 – 25.0�.2008 przerwa świąteczna

26.0�.2008 – 24.04.2008 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych

25.04.2008 – 04.05.2008 przerwa świąteczna

05.05.2008 – 22.06.2008
zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych; na Wydziale 
Zarządzania zajęcia na studiach niestacjonarnych zaocznych trwają do 15.06.2008 r.

2�.06.2008 – �0.06.2008
sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych; na Wydziale 
Zarządzania sesja egzaminacyjna trwa od 16.06.2008r. do �0.06.2008 r.

08.09.2008 – 21.09.2008 sesja egzaminacyjna poprawkowa

22.09.2008 – �0.09.2008 egzaminy komisyjne i rejestracja na rok akademicki 2008/2009

Harmonogram zajęć  
w roku akademickim 2007/2008
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Semestr zimowy

Zjazdy Wydział Wydział Budownictwa

28 - �0.09.2007    Zarządzania BL + OŚ + IŚ

05 - 07.10.2007 Informatyki Mechaniczny Elektryczny  BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

12 - 14.10.2007 Informatyki Mechaniczny Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ

19 - 21.10.2007   Elektryczny  BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

26 - 28.10 2007 Informatyki Mechaniczny  Zarządzania BL + OŚ + IŚ

16 - 18.11.2007 Informatyki Mechaniczny Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ

2� - 25.11.2007   Elektryczny  BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

�0.11. - 02.12.2007 Informatyki Mechaniczny  Zarządzania BL + OŚ + IŚ

07 - 09.12.2007  Mechaniczny Elektryczny  BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

14 - 16.12.2007 Informatyki Mechaniczny Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ

11 - 1�.01.2008 Informatyki  Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

18 - 20.01.2008 Mechaniczny  Zarządzania BL + OŚ + IŚ

25 -27.01.2008 Informatyki Mechaniczny Elektryczny  BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

01 - 0�.02.2008  Mechaniczny   BL + OŚ + IŚ

Semestr letni

Zjazdy Wydział Wydział Budownictwa

29.02 - 02.0�.2008 Informatyki Mechaniczny  Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

07 - 09.0�.2008  Mechaniczny Elektryczny  BL + OŚ + IŚ

14 - 16.0�.2008 Informatyki  Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

28 - �0.0�.2008  Mechaniczny Elektryczny  BL + OŚ + IŚ

04 - 06.04.2008 Informatyki Mechaniczny  Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

11- 1�.04.2008  Elektryczny  BL + OŚ + IŚ

18 - 20.04.2008 Informatyki Mechaniczny Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ

09 - 11.05.2008 Informatyki Mechaniczny  Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

16 - 18.05.2008   Elektryczny  BL + OŚ + IŚ

2� - 25.05.2008 Informatyki Mechaniczny Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

�0.05 - 01.06.2008  Mechaniczny Elektryczny  BL + OŚ + IŚ

06 - 08.06.2008 Informatyki  Zarządzania BL + OŚ + IŚ (mgr uzup.)

1� - 15.06.2008 Informatyki Mechaniczny Elektryczny Zarządzania BL + OŚ + IŚ

20 - 22.06.2008  Mechaniczny   BL + OŚ + IŚ

Terminy zjazdów na studiach  
niestacjonarnych zaocznych  

w roku akademickim 2007/2008
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Jak się nie  zgubić na PB
 Zamieszczamy mapę kampusu PB i wyjaśniamy, na czym polega numeracja sal 
dydaktycznych. Pomoże to w poruszaniu się po obiektach Uczelni.
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Co to jest Erasmus?

 Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Skierowany jest 
przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych 
jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsię-
biorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie ja-
kości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie 
międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności stu-
dentów i pracowników szkół wyższych. 
 Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią nowego programu Unii 
Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego „Uczenie się przez 
całe życie» („The Lifelong Learning Programme”), który będzie realizowany w la-
tach 2007-2013. 
 Programowi Erasmus patronuje Desiderius Erasmus (1469-1536), zwany Era-
zmem z Rotterdamu. Uniwersalną koncepcję mądrości postrzegał on jako klucz do 
wzajemnego zrozumienia między narodami. Był wybitnym znawcą teologii, edu-
kacji, retoryki i studiów klasycznych, a także błyskotliwym satyrykiem. Studiował 
i nauczał we Francji, Anglii, Włoszech, Szwajcarii i na terenie obecnej Belgii. 

Erasmus od roku akademickiego 2007/2008 umożliwia uczelniom:
a) prowadzenie wymiany studentów obejmującej: 

• wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów 
uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni gosz-
czącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 mie-
sięcy do 1 roku akademickiego); 

• wysyłanie studentów na praktyki do instytucji, fi rm, organizacji w krajach 
europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; 

b) prowadzenie wymiany pracowników uczelni: 
• nauczycieli akademickich 

– wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmo-
wanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć 
dydaktycznych; 

– wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do in-
nych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach 
szkoleniowych (doskonalenie własnych kwalifi kacji, poszerzanie wie-
dzy w danej dziedzinie,  udział w szkoleniach itp.); 

• innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) - wysyłanie 
pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych 
uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. 
podczas wizyt studyjnych);  

 Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać 
dofi nansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję 
wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów 
i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. 
kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

Program Erasmus oferuje studentom:

1. stypendium pokrywające mniej więcej koszt zakwaterowania podczas pobytu 
za granicą, a jest to największy wydatek (z relacji i sprawozdań  studentów, któ-
rzy skorzystali z możliwości zaliczenia części studiów za granicą, wynika, że moż-
na utrzymać się ze stypendium, jednak zależy to od kosztów utrzymania w da-
nym kraju, czy regionie), 

2. zwolnienie z opłaty czesnego na uczelni zagranicznej (studenci płatnych kie-
runków w PB opłacając semestr na swoim macierzystym wydziale wyjeżdżają za 
granicę na identycznych zasadach jak studenci studiów dziennych),

3. gwarancję zaliczenia okresu studiów bez konieczności powtarzania roku lub 
korzystania z urlopu dziekańskiego,

4. utrzymanie statusu studenta Politechniki Białostockiej (prawo do przyznanej 
wcześniej pomocy materialnej),

program
 erasm

us

Kraje uczestniczące 
w programie Erasmus:
• 27 krajów Unii Europejskiej, 
• 3 kraje Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego: Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia, 

• kraj kandydujący: Turcja. 
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5. praktyki zawodowe trwające od 3 do 12 miesięcy.
 Okres studiów odbytych za granicą zostanie w pełni zaliczony. Oznacza to, że 
student nie traci semestru czy dwóch. Po powrocie jest rejestrowany na kolejny 
semestr.

Program Erasmus to program, który daje również możliwość:
• lepszego poznania języka, tradycji, kultury innego kraju, obyczajów jego miesz-

kańców,
• uzyskania nowych doświadczeń i zdobycie przyjaciół nie tylko z Europy, ale też 

z całego świata, bowiem na uczelniach zagranicznych student spotka przedsta-
wicieli różnych nacji. 

 Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) 
ułatwia precyzyjne ustalenie oraz rozliczenie nakładu pracy stypendysty, co po-
trzebne jest do rozliczenia uzgodnionego programu studiów. Za pełny rok akade-
micki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów kredytowych, a za semestr 
30 i tyle musi zdobyć każdy student PB podczas nauki za granicą.

Kryteria formalne ubiegania się o status studenta Erasmusa

Student powinien być :
• oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania 

tytułu licencjata/inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub doktora (tylko 
i wyłącznie studenci studiów doktoranckich) w Politechnice Białostockiej; 
uprawnienia przysługują również studentom studiów zaocznych, wieczoro-
wych i ośrodków zamiejscowych Politechniki Białostockiej,

• (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej trzeciego roku studiów,
• obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie Erasmus lub 

posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium 
Polski.

Zasady rekrutacji:
1. Rekrutacja jest przeprowadzana z regułu dwa razy w roku,
2. Rekrutacja odbywa się na poszczególnych Wydziałach (harmonogram rekruta-

cji umieszczony na stronach internetowych Politechniki Białostockiej),
3. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie :

- średniej ocen,
- znajomości języka obcego, 
- zgodności programu studiów w uczelni partnerskiej z program studiów w PB.

Egzaminy z języka:
 Biuro Erasmus, przy współudziale Studium Praktycznej Nauki Języków Ob-
cych, organizuje egzamin sprawdzający z języka angielskiego i niemieckiego (ist-
nieje również możliwość zdawania egzaminu ze znajomości języka francuskiego, 
włoskiego i hiszpańskiego, jeśli zaistnieje taka konieczność).

Uczelnie zagraniczne:
 Politechnika Białostocka podpisała umowy bilateralne w ramach programu 
Erasmus z uczelniami w następujących krajach: w Austrii, Belgii, Bułgarii, Cze-
chach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Litwie, Niemczech, 
Portugalii, Turcji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Słowacji. 
Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronach internetowych Politechniki 
Białostockiej. Politechnika sukcesywnie pracuje nad jej poszerzeniem. Miejsc na 
wyjazdy dla studentów co roku przybywa. Chętni mają możliwość skorzystania 
z tej sposobności tylko jeden raz w trakcie studiów. Student, który odbył część stu-
diów w zagranicznej uczelni partnerskiej, może również w ramach tego samego 
programu skorzystać z wyjazdu na praktykę. 

oprac. Magdalena Niedźwiedzka , Justyna Skorulska

Więcej	informacji		

udziela Biuro ERASMUS  
działające na Politechnice Białostockiej

ul. Wiejska 45A pok. 1C 
15-351 Białystok
tel.  (085) 746-90-44, (085) 746-96-61
www.pb.edu.pl/socrates
e-mail: erasmus@pb.edu.pl
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Umowa o podwójnym dyplomowaniu z Danią 
Dwa dyplomy: polski i duński

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uznawalności dyplomów ukończenia studiów na arenie międzynarodowej Politechnika  Białostocka 
w grudniu 2006 roku podpisała umowę o podwójnym dyplomowaniu z University College Vitus Bering Denmark w Horsens.  

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ PODWÓJNY DYPLOM?

Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o podwójny dyplom jest studiowanie w uczelni partnerskiej przynajmniej przez trzy semestry 
i uzyskanie minimum 90 punktów ECTS, w tym �0 ECTS za odbycie praktyki zawodowej. W trzecim semestrze (zazwyczaj w trzecim semestrze 
studiów) student jest zobowiązany do przygotowania pracy dyplomowej. Nauczanie i ocenianie studentów uczestniczących programie po-
dwójnego dyplomowania w uczelni partnerskiej będzie prowadzone w języku angielskim. Po spełnieniu wymaganych kryteriów studenci 
otrzymają dwa dyplomy, polski – Politechniki Białostockiej oraz duński – University College Vitus Bering Denmark. 
Uniwersytet UVB oferuje studentom PB kształcenie na następujących kierunkach: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Global Business 
Engineering, Value Chain Management (International Logistics), Marketing Economy. Studenci mogą uczęszczać na bezpłatny kurs języka 
duńskiego.

CZYM SIĘ RÓŻNI STUDIOWANIE W DANII?

W University College Vitus Bering Denmark (www.vitusbering.com) studiuje około �900 studentów oraz około 500 studentów w ramach 
wymiany międzynarodowej. Uczelnia współpracuje z ponad 100 uczelniami partnerskimi z �0 krajów. Zatrudnia 550 pracowników, z których 
około 50 nauczycieli każdego roku wyjeżdża do innych uczelni zagranicznych w celu zdobywania doświadczenia lub prowadzenia wykładów.

System studiowania w Danii różni się od polskiego. Studenci pracują w zespołach projektowych, badając określony problem, co pomaga 
w ćwiczeniu umiejętności pracy w grupie – typowej dla zachodnich przedsiębiorstw. Studenci mają też mniej formalne relacje z naukowcami. 
Wykładowcy łączą teorię i praktykę w trakcie współpracy nad projektem, będącym częścią procesu dydaktycznego. Studenci pracują w małych 
zespołach, mają dostęp do laboratoriów, a także realizują projekty naukowo-badawcze w przedsiębiorstwach lub na ich zlecenie. 

Umowa o podwójnym dyplomowaniu jest dla studentów Politechniki doskonałą szansą na zdobycie dobrego wykształcenia, które dzięki 
dwóm dyplomom, może zostać docenione na rynku pracy Unii Europejskiej.
 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pełnomocnik Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Marta Kosior-Kazberuk
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
tel. 085 746-95-62, e-mail: m.kosior@pb.edu.pl

MOSTECH – program krajowej 
wymiany międzyuczelnianej

 System MOSTECH umożliwia studentom polskich uczelni technicznych odby-
cie części studiów poza uczelnią macierzystą. Aby wyjechać w ramach systemu na 
inną uczelnię, student musi złożyć odpowiedni wniosek, w którym może wymienić 
kilka szkół wyższych, na których chciałby przez pewien czas studiować. 
 Z wymiany w ramach systemu MOSTECH mogą korzystać studenci, którzy 
ukończyli drugi rok studiów. 

Osoby zainteresowane powinny odwiedzić stronę 
http://www.kaut.agh.edu.pl/index.php?section_id=5.  
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e Studium Języków Obcych 

Politechniki Białostockiej

 Studium prowadzi lektoraty języków obcych na Politechnice Białostockiej, 
zgodnie z programem studiów danego wydziału. Oferujemy zajęcia z języka an-
gielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i ukraińskiego. 

Gdzie nas szukać?
Adres: Dom Studencki  „Alfa”, ul. Zwierzyniecka 14 
Sekretariat: pok. 220, gabinety wykładowców: pok. 201-212
Kierownik SPNJO: pok. 217
strona internetowa: www.pb.edu.pl/spnjo 
e-mail: spnjo@pb.edu.pl
tel. kontaktowy:  085/ 746- 90- 21

Kto jest kim w SJO?
• Kierownik SJO:  mgr Alina Jabłońska Domurat
• Koordynatorzy ds. egzaminów TELC: mgr Janusz Rożek (język angielski), 

mgr Halina Ostapczuk (język niemiecki)
• Koordynator ds. kursów :  mgr Urszula Sochoń-Okruszko
• Koordynator ds. egzaminów na Certyfi kat Językowy SJO: mgr Janusz Rożek

Praktyczne informacje o lektoratach na PB
 Lektoraty rozpoczynają się na I roku studiów w I lub II semestrze i obejmują 
od 120 do 180 godzin, w zależności od wydziału, na którym studiujesz. Na począt-
ku roku akademickiego zostaniesz przydzielony do grupy na poziomie B1 lub B2, 
w zależności od wyników, jakie uzyskałeś na maturze. Na pierwszych zajęciach 
prowadzący przedstawi Ci zasady zaliczania przedmiotu oraz założenia egzaminu 
końcowego.
 Senat PB przyjął uchwałę w dniu 19.01.2006 r. o nauczaniu języka obcego na 
poziomie  średnim (B1 lub B2) oraz zobowiązał studentów studiów stacjonarnych 
do zdania egzaminu z języka obcego na tym poziomie na koniec lektoratu (z re-
guły na II roku studiów) , co będzie warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia 
studiów. 
 Egzamin kończący lektorat składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisem-
na obejmuje:
• rozumienie tekstu czytanego 
• wypowiedź pisemną 
• użycie struktur gramatycznych i słownictwa 
• rozumienie ze słuchu 
 Egzamin jest jednolity dla danego kierunku studiów i poziomu nauczania i od-
bywa się w jednym terminie w sesji podstawowej i poprawkowej. Student otrzymuje 
wpis do indeksu wraz z określeniem poziomu, na którym został zdany egzamin.
 Jeśli masz certyfi kat poświadczający Twoją znajomość języka obcego na po-
ziomie równoległym do B2, zgłoś się do kierownika Studium. Możesz być zwolnio-
ny z egzaminu końcowego, po zweryfi kowaniu Twojego dokumentu.
 Studium przeprowadza egzaminy na Certyfi kat Językowy SJO na poziomach 
B1, B2 oraz C1. Nasze egzaminy mają ściśle określoną procedurę, spójną z uznawa-
nymi powszechnie egzaminami  (np. TELC, angielskie FCE, CAE, niemieckie 
ZDP). Stworzyliśmy w ten sposób studentom i absolwentom PB możliwość uzy-
skiwania certyfi katów, które są ofi cjalnym potwierdzeniem znajomości języka ob-
cego przy niskich nakładach fi nansowych.



Życie Politechniki  �9

Krótka charakterystyka poziomu średniego, 
obowiązującego na naszej uczelni
 Rada Europy ustaliła następujące poziomy kompetencji językowej (Th e Coun-
cil of Europe: Common Reference Levels)
Poziom podstawowy 
 – A1 elementary
 – A2 pre-intermediate
Poziom średni
 – B1 intermediate
 – B2 upper-intermediate
Poziom zaawansowany
 – C1 advanced
 – C2 fl uent

 Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych 
wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które do-
tyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły czasu wolnego itd. 
Potrafi  radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć 
się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi  tworzyć 
proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które ją interesują. Potra-
fi  opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko 
uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych 
wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrak-
cyjne, łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjal-
ności. Potrafi  porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić roz-
mowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia 
u którejkolwiek ze stron. Potrafi  w szerokim zakresie tematów formułować przej-
rzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowi-
sko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych 
rozwiązań.
 Szczegółowy opis poziomów oraz informacje dotyczące  możliwości określenia 
swoich umiejętności językowych znajdziesz na naszej stronie internetowej: 
www.pb.edu.pl

Deklaracja Bolońska a nauczanie języków
 SJO BP działa zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej. Deklaracja 
podpisana w 1999 r. w Bolonii mająca na celu utworzenie Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego do 2010 r. Uczelnie zobowiązały się zapewnić wysoką ja-
kość kształcenia, w tym językowego; system porównywalnych dyplomów, ułatwić 
uznawalność dyplomów i kwalifi kacji w całej Europie.
 W celu podniesienia jakości kształcenia językowego nasze Studium opracowa-
ło system jakości nauczania. Obecnie wdrażamy jego założenia, czego wyrazem są  
programy  zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, jedno-
lite testy na koniec każdego semestru i egzaminy kończące lektorat, przeprowadza-
ne według ściśle określonych kryteriów. Dążymy do tego, żeby nasi studenci mieli 
większe szanse na polskim i europejskim rynku pracy dzięki dobrej znajomości 
języków obcych.

 Oferta SJO
• Lektoraty języków obcych objęte programem studiów
• Egzaminy na Certyfi kat Językowy SJO 
• Kursy języków obcych dla studentów i pracowników uczelni na wszystkich po-

ziomach zaawansowania, kursy specjalistyczne i wyrównawcze
• Organizacja i przeprowadzenie egzaminów TELC
• Egzaminy kwalifi kujące na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus

Warto się uczyć języków obcych.
Zapraszamy na naszą stronę:
www.pb.edu.pl/sjo/index1.html
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Egzaminy TELC
• Studium posiada uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu TELC
• TELC jest to system egzaminów stworzony w oparciu o Europejski System 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
• Egzamin TELC kładzie nacisk na umiejętność porozumiewania się w języku 

obcym
• Certyfi kat TELC jest ofi cjalnie uznawany przez administrację Rzeczpospolitej 

Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka obcego

oprac.: Ryszard Czarnopyś, Elżbieta Sieńko, Alina Jabłońska-Domurat
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 Studenci drugiego – i tu uwaga: TYLKO drugiego roku studiów (są to wytyczne 
ministerialne) – mogą zaliczyć na uczelni przysposobienie obronne (jako przed-
miot nieobowiązkowy).
 Zaliczenie jest stosunkowo proste. Należy wypełnić wniosek, który można zna-
leźć na stronie internetowej Politechniki, w zakładce „Dział Spraw Studenckich 
i Dydaktyki” i złożyć go w dziekanacie. Terminy składania wniosków są określane 
odpowiednio wcześniej. Na wydziałowych tablicach ogłoszeń podane zostaną ter-
miny konsultacji z tego przedmiotu. Konsultacje (nieobowiązkowe) nie przekra-
czają zwykle wymiaru 4-6 godzin i są organizowane w kilku terminach do wyboru. 
Zajęcia z PO kończą się egzaminem w formie testu. Zajęcia są nieodpłatne, a pod-
ręczniki do nauki PO można wypożyczyć w uczelnianej bibliotece.
 Warto rozważyć zaliczenie PO. Daje ono uprawnienia do odbycia przeszkole-
nia wojskowego w trakcie studiów. Po złożeniu w WKU zaświadczenia o zdaniu 
egzaminu i wniosku o odbycie przeszkolenia, WKU powołuje studenta do odbycia 
przeszkolenia lub nie – w obu przypadkach w momencie ukończenia studiów ab-
solwent przechodzi do rezerwy. 
 Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu zajęć i zdaniu egzaminu może być 
przydatne, między innymi przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych.

Przysposobienie obronne 
na Uczelni
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Nie martw się o stancję! 
Wybierz akademik! 
Szukając miejsca zamieszkania podczas studiów wy-
bierz akademiki Politechniki Białostockiej. 

Ich zalety to:
• 2140 miejsc
• bardzo dobry standard
• przystępna cena – tylko 250 zł za miejsce
• najszybszy w mieście dostęp do Internetu
• położenie na terenie kampusu uczelni
• dobry dojazd do miasta
• niepowtarzalna studencka atmosfera

Informacje praktyczne:

ILE MIEJSC? Politechnika Białostocka dysponuje 
2140 miejscami w 4 domach studenta mieszczących 
się na terenie kampusu akademickiego: DS „Alfa” – 
480, DS „Beta” – 600, DS „Gamma” – 600, DS „Delta” 
– 460. 

KTO MOŻE DOSTAĆ MIEJSCE W AKA-
DEMIKU? Student otrzymuje miejsce w Domu Stu-
denta na dany rok akademicki w ramach posiadanego 
przez wydział limitu miejsc. Zgodnie z regulaminem 
pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje stu-
dentowi Politechniki Białostockiej, któremu codzien-
ny dojazd na zajęcia uniemożliwiałby lub w znacznym 
stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
O miejsca w akademikach mogą się ubiegać także stu-
denci innych uczelni.

JAK SIĘ STARAĆ O MIEJSCE? Podanie o miej-
sce w akademiku należy składać w dziekanacie swoje-
go wydziału. Wzory podań oraz terminy ich składania 
znajdują się na stronach internetowych wydziałów.

ILE TO KOSZTUJE? 
• miejsce w pokoju: 250 zł (od osoby)
• miejsce w pokoju 3-osobowym  zajmowanym przez 

2 osoby: 300 zł (od osoby)
• miejsce w pokoju 2-osobowym  zajmowanym przez 

1 osobę: 350 zł (od osoby)

NA CO MOŻNA LICZYĆ? Pokoje mają bardzo 
dobry standard, przeszły niedawno generalny remont. 
Na każdym piętrze znajduje się: kuchnia, pralnia z su-
szarnią i pralkami automatycznymi. W każdym poko-
ju jest dostęp do Internetu za pomocą stałego łącza. 
Aby z niego korzystać, trzeba podpisać umowę z do-
stawcą Internetu, Miejską Siecią Komputerową w Bia-
łymstoku BIAMAN. Biuro Obsługi Klientów MSK 
BIAMAN mieści się w budynku Rektoratu (ul. Wiej-
ska 45a, pokój 45a). 

oprac. Barbara Boniszewska
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Politechniki Białostockiej
 Biblioteka Politechniki Białostockiej jest największą naukową biblioteką tech-
niczną w regionie północno-wschodnim Polski. Od 1951 roku zgromadziła ok. 
345 tys. dokumentów (książki, czasopisma, literatura fi rmowa, normy) z zakresu 
nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych i społecznych, w języku pol-
skim i w językach obcych. Obsługuje około 14 tys. studentów i 1400 pracowników, 
w tym 730 naukowo-dydaktycznych. Dysponuje ogółem 333 miejscami w czytel-
niach. Ze zbiorów udostępnianych na zewnątrz korzysta około 12 tys. zarejestro-
wanych czytelników. 
 Godziny otwarcia placówek bibliotecznych w październiku oraz podczas roku 
akademickiego, a także instrukcja dla studentów I roku znajdują się na stronie Bi-
blioteki pod adresem: http://libra.pb.bialystok.pl 

Struktura Biblioteki Politechniki Białostockiej

 Biblioteka Główna jest jednostką centralną i podstawą jednolitego systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Realizacja podstawowych zadań obejmuje 
gromadzenie i opracowanie zbiorów na potrzeby wszystkich bibliotek Politechni-
ki, prowadzenie centralnego katalogu książek i czasopism, udostępnianie zbiorów 
w czytelniach, wypożyczanie na zewnątrz oraz wypożyczanie międzybiblioteczne. 
Do ważnych funkcji Biblioteki Głównej należy dokumentowanie działalności na-
ukowej Uczelni oraz świadczenie usług informacyjnych pracownikom i studentom 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Biblioteka Główna zajmuje się rów-
nież organizacją szkoleń studentów i kadry bibliotecznej oraz koordynuje i nadzo-
ruje działalność bibliotek specjalistycznych. 
 Biblioteka oferuje zdalny dostęp do elektronicznych źródeł informacji nauko-
wej, takich jak: czasopisma elektroniczne, e-książki oraz bazy elektroniczne. 
 W Bibliotece Głównej Politechniki Białostockiej działa Punkt Informacji Nor-
malizacyjnej, który prowadzi pełna obsługę użytkowników  z zakresu udzielania 
informacji normalizacyjnej oraz sprzedaży produktów normalizacyjnych. 
 Biblioteki specjalistyczne – wydziałowe: Biblioteka Informatyki, Matematyki 
i Fizyki, Biblioteka Wydziału Architektury, Biblioteka Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska, Biblioteka Wydziału Elektrycznego, Biblioteka Wydziału 
Zarządzania, Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego w Suwałkach 
i Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce.
 Zasadniczą funkcją bibliotek specjalistycznych działających na wydziałach 
oraz w instytutach jest prowadzenie usług bibliotecznych i informacyjnych zgod-
nie z potrzebami pracowników i studentów własnych jednostek organizacyjnych. 
Biblioteki realizują ją poprzez odpowiedni dobór literatury oraz właściwe udostęp-
nianie zbiorów.
 Biblioteka Politechniki Białostockiej jest całkowicie skomputeryzowana. 

Zapisy do Biblioteki i korzystanie ze zbiorów

 Wypożyczanie książek odbywa się  po okazaniu elektronicznej lub tradycyjnej 
legitymacji studenckiej. 
 Zapisanie się do Biblioteki Politechniki Białostockiej studentów z elektronicz-
ną legitymacją studencką wymaga: 
1) okazania aktualnej legitymacji studenckiej, 
2) podpisania deklaracji potwierdzającej: wyrażenie zgody na udział w kompute-

rowym systemie udostępniania, zobowiązania do przestrzegania regulaminów 
bibliotecznych.



Życie Politechniki  4�

 Zapisanie się do Biblioteki Politechniki Białostockiej studentów z tradycyjną 
(drukowaną) legitymacją studencką wymaga: 
1) okazania aktualnej legitymacji studenckiej, 
2) podpisania deklaracji potwierdzającej: otrzymanie karty bibliotecznej, wyraże-

nia zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania, zobowiązania 
do przestrzegania regulaminów bibliotecznych, 

3) wniesienia opłaty (w wysokości 5 zł) za wystawienie karty. 

Zamawianie i wypożyczanie książek – informacje praktyczne

1. Wyszukiwanie i zamawianie/rezerwacja książek odbywa się w katalogu kom-
puterowym  (ul. Wiejska 45 C, budynek Wydziału Mechanicznego, I piętro, 
hol) lub poprzez Internet. Instrukcja korzystania z katalogu znajduje się na 
stronie Biblioteki http://libra.pb.bialystok.pl, pomocą służą także dyżurujący 
w katalogu bibliotekarze. Katalog komputerowy zawiera rekordy opisów kata-
logowych zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i zamiejscowych 
Politechniki Białostockiej.

2. Na zewnątrz wypożyczane są tylko książki znajdujące się w Bibliotece Głównej. 
Zbiory zlokalizowane w czytelniach i bibliotekach wydziałowych są udostęp-
niane na miejscu. 

3. Na koncie można mieć 10 wypożyczonych książek.
4. Książki są wypożyczane na 2 miesiące. Za przetrzymanie naliczane są opłaty – 

20 gr. za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwości przedłużenia książek.
5. Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni Książek pok.112 (parter) 

w ciągu: 
• 4 dni od daty realizacji zamówienia – w przypadku studentów studiów 

dziennych, pracowników oraz czytelników spoza Uczelni, 
• 16 dni od daty realizacji zamówienia – w przypadku studentów studiów 

zaocznych. 
6.  Zanim zgłosisz się po odbiór książek, sprawdź czy zamówione pozycje są przy-

gotowane do odbioru - na ekranie zamówień powinna pojawić się data realiza-
cji zamówienia.

oprac. Agnieszka Halicka 

Zostań naszym czytelnikiem.
Zapraszamy na naszą stronę:
http://libra.pb.bialystok.pl
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 Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do opro-
centowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów pozwala na efektywniej-
sze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.
 O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci zarówno studiów stacjonarnych, 
jak i niestacjonarnych, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 
25 roku życia. O kredyt mogą się starać także uczestnicy studiów doktoranckich. 
 Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym również studiów dok-
toranckich. Wypłacany jest maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów 
doktoranckich – przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku 
akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. W 2006 r. wprowa-
dzono możliwość wnioskowania do banku o ratę kredytu w wysokości 400 zł. 
Zmiana ta dotyczy tylko nowo udzielanych kredytów i tylko tych banków, które 
wyrażą na to zgodę. Od roku akademickiego 2007/2008 o niższą ratę kredytu bę-
dzie można ubiegać się we wszystkich bankach. 
 Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co 
najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania 
kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redys-
kontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może 
zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredyto-
biorcy.
 Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą 
zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:
1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 
2. Bank PEKAO S.A., 
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, 
4. Bank Zachodni WBK S.A., 
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 
6. Kredyt Bank S.A., 
7. PKO Bank Polski S.A. 

 Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących.

 Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci i doktoranci znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie ustalana jest maksymalną wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o kredyt 
studencki. Próg dochodu pozwalający na otrzymanie kredytu będzie możliwy do 
oszacowania dopiero po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt.

oprac. Irena Basałaj 

Kredyty studenckie
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stypendia
 Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na 
ten cel w budżecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium na wyżywienie;
3) stypendium mieszkaniowego;
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
5) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
6) zapomogi;
7) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia sportowe

 Stypendium socjalne i na wyżywienie może otrzymać student będący w trud-
nej sytuacji materialnej. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość 
udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie 
studenta. Stypendia przyznawane są na rok akademicki.

 Stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub 
w obiekcie innym niż dom studencki, może otrzymać student studiów stacjonar-
nych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miej-
sca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu 
utrudniał 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. Student zapomogę może otrzymać 
dwa razy w roku akademickim.

 Stypendium ministra za osiągnięcia naukowe oraz stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Stypendium ministra może być przyznane studentowi szczególnie wy-
różniającemu się w nauce bądź sporcie.

 Stypendium socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych, za wyniki w sporcie oraz zapomogi przyznawane są na wniosek stu-
denta. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest bez konieczności składa-
nia wniosku, za wyjątkiem studentów I semestru studiów II stopnia. Wzory 
wniosków o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich składania znajdują 
się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów Politechniki Białosto-
ckiej. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać w dzie-
kanacie wydziału w terminie wyznaczonym przez dziekana wydziału.

oprac. Irena Basałaj

Stypendia
Rodzaje pomocy materialnej
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 Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Wiąże się to 
z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych albo Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
• W przeważającej części przypadków, gdy nie mamy umowy o pracę lub własnej 

działalności gospodarczej, do ubezpieczenia zgłasza nas jeden z rodziców po-
przez swojego pracodawcę albo jeśli jest emerytem bądź rencistą – w ZUS lub 
KRUS, ale tylko do ukończenia przez nas 26. roku życia. 

• Jeśli zaś student skończył 26 lat lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu 
z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza go uczelnia. Zgłoszenie to powinno 
nastąpić po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczeniu o niepod-
leganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

• Gdy jesteśmy z kolei zatrudnieni na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza 
pracodawca, a w przypadku gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą, 
należy to zrobić we własnym zakresie.

 Poza publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym każdy z nas ma prawo ubezpie-
czyć się dodatkowo, w fi rmie ubezpieczeniowej, np. od nieszczęśliwych wypadków. 
Takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowot-
nego i nie ma wpływu na prawo do świadczeń w publicznym systemie ubezpie-
czeń.
 Ubezpieczenie zdrowotne skutkuje tym, że student ma prawo korzystać z opie-
ki medycznej we wszystkich placówkach mających umowę z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni, niezależnie od 
zameldowania. Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (uzyskanie 
absolutorium) lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.
 Student ma prawo wyboru lekarza rodzinnego, specjalisty, oddziału szpitalne-
go, stomatologa spośród wszystkich, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia pod-
pisał umowy. Placówki te powinny być wyraźnie oznaczone logo NFZ. Obowiąz-
kiem Funduszu jest, na nasze żądanie, poinformowanie o adresach i numerach 
telefonów tych placówek.

Wybór lekarza rodzinnego
 Aby skutecznie móc liczyć na opiekę zdrowotną, w pierwszej kolejności musi-
my dokonać wyboru lekarza rodzinnego. Ze względów praktycznych jest to wręcz 
wskazane i każdy powinien uczynić to jak najszybciej, zwłaszcza osoba przyjeżdża-
jąca na studia do Białegostoku z innej miejscowości.
 Student ma prawo wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia na 9 mie-
sięcy w roku – od października do czerwca i w miejscu stałego zamieszkania – na 
miesiące wakacyjne. Zasada ta dotyczy również dziecka studenta, które przebywa 
razem z rodzicami w miejscu jego nauki. Aby to zrobić, należy wypełnić i złożyć 
w przychodni deklarację wyboru lekarza oraz deklarację wyboru pielęgniarki 
w dwóch egzemplarzach. Przy wyborze dokonywanym w miejscu nauki, gdy przy-
jeżdżamy do Białegostoku, do składanej deklaracji dołączamy jeden egzemplarz 
deklaracji wyboru lekarza z naszej rodzinnej miejscowości, gdzie już wcześniej wy-
bieraliśmy lekarza rodzinnego. Wyboru możemy dokonać spośród wszystkich 
gabinetów lekarzy rodzinnych mających umowę z NFZ. W siedzibie Podlaskiego 
NFZ dostaniemy listę wszystkich przychodni lekarzy rodzinnych. 
 Musimy pamiętać, iż w przypadku nie wybrania lekarza rodzinnego w miejscu 
studiów możemy mieć później mniejsze lub większe problemy z uzyskaniem 
świadczeń zdrowotnych, niejako na własne życzenie. 
 Informacje na ten temat udzielane są również pod numerami tel. 085 745-95-00. 
Można też zajrzeć na stronę internetową Funduszu: www.nfz-bialystok.pl, gdzie 
wchodząc na link „Wyszukiwanie poradni”, pod pozycją „Zakres usług – podsta-
wowa opieka zdrowotna” uzyskamy potrzebne informacje.

Z jakim dokumentem do lekarza?
 Udając się na wizytę do lekarza zawsze musimy pamiętać o posiadaniu tzw. 
dowodu ubezpieczenia, gdyż w innym razie możemy zostać nieprzyjęci. W przy-
padku, gdy do ubezpieczenia zgłosili nas rodzice, dokumentem potwierdzającym 
ubezpieczenie jest aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie 

Opieka zdrowotna
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do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką. 
Legitymacja ubezpieczeniowa powinna być „podstemplowana” najdalej w po-
przednim miesiącu niż ten, w którym wybieramy się do lekarza. W innym wypad-
ku mogą pojawić się wątpliwości co do ubezpieczenia.
 Z kolei w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię dowodem 
ubezpieczenia jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdza-
jącym zgłoszenie do ubezpieczenia, a dla osób pracujących na własny rachunek - 
potwierdzenie przelewu składek.
 Gdy dzieje się coś nagłego, ale tylko wtedy! (np. wypadek i przewiezienie karet-
ką pogotowia do szpitala), dowód ubezpieczenia może być przedstawiony nie póź-
niej niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdro-
wotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. W innych przypadkach – w terminie 
7 dni od udzielenia pomocy w sytuacji nagłej. 

Skierowanie na badania i do poradni specjalistycznych
 Do lekarza rodzinnego, specjalisty, stomatologa można rejestrować się bezpo-
średnio, telefonicznie albo za pośrednictwem osoby trzeciej. Lekarz rodzinny może 
dalej skierować nas na badania diagnostyczne, które ma w swoich kompetencjach 
(wskazuje, gdzie bezpłatnie w ramach ubezpieczenia je wykonamy) albo do specja-
listy. Jeśli zachodzi taka konieczność, lekarz rodzinny może też skierować bezpo-
średnio do szpitala. Mamy wówczas prawo wyboru miejsca leczenia. 
 W przypadku posiadania skierowania do poradni specjalistycznej możemy wy-
brać jakąkolwiek poradnię, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia ma podpisaną 
umowę. Na stronie internetowej Funduszu znajdziemy wykaz wszystkich poradni 
specjalistycznych wraz z adresami i telefonami. 
 Skierowanie nie jest wymagane do następujących specjalistów: ginekologa i po-
łożnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry. Skiero-
wanie nie jest też wymagane od osób: chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem 
HIV, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropo-
wych – w zakresie lecznictwa odwykowego. 

Leczenie za granicą
 Studenci wyjeżdżający do innych krajów Unii Europejskiej mają prawo do 
świadczeń zdrowotnych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowot-
nego. Aby ją otrzymać, powinniśmy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w od-
dziale wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przed-
stawiając za granicą Kartę otrzymujemy uprawnienia do uzyskania pomocy 
medycznej niezbędnej do kontynuowania pobytu w państwie, w którym się znaj-
dujemy. Szczegółowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej w innych krajach 
UE otrzymamy w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Leczenie studentów przyjeżdżających z zagranicy
 Studenci z innych krajów Unii Europejskiej mogą korzystać w Polsce ze świad-
czeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Powinni 
tylko okazać swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w placówce ma-
jącej umowę z NFZ. W przypadku problemów należy skontaktować się z Fundu-
szem i poprosić o interwencję. 
 Studenci spoza Unii Europejskiej, np. z Białorusi czy Ukrainy, rozpoczynający 
naukę na uczelni w Polsce, mogą podpisać w NFZ umowę o Dobrowolnym Ubez-
pieczeniu Zdrowotnym. Należy przedstawić wówczas zaświadczenie z Uczelni, że 
dana osoba ma status studenta. 

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?

 Informacje dotyczące opieki zdrowotnej dla studentów można uzyskać pod nu-
merem informacyjnym Podlaskiego NFZ: 085/745-95-00, w siedzibie Funduszu 
w godz. 8-16 i na stronach www.nfz-bialystok.pl. Można tez kontaktować się 
z Rzecznikiem Praw Pacjenta, pokój nr 1, tel. 085 745-95-77.
 Wiele przydatnych szczegółowych informacji będziemy mogli uzyskać również 
na stronach internetowych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem 
www.nfz.gov.pl. 

oprac. Maciej Bogdan Olesiński
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Czym jest Biuro Karier ?
Biuro Karier jest jednostką Politechniki Białostockiej i ma na 
celu służyć pomocą studentom i absolwentom w wejściu na 
rynek pracy. W ciągu 9-letniej działalności Biuro Karier od-
wiedziło ponad 12 tysięcy studentów i absolwentów białosto-
ckich uczelni. Obecnie baza danych zawiera 5600 studentów 
i absolwentów zarejestrowanych na stronie internetowej.

Jakie są najważniejsze cele Biura Karier? 
Głównym celem działalności Biura jest udzielanie nieodpłat-
nej pomocy studentom i absolwentom uczelni w rozpoczęciu 
życia zawodowego. Biuro Karier przygotowuje studentów 
i absolwentów do wejścia na rynek pracy, uczy aktywnego 
poszukiwania pracy, pomaga w pierwszych spotkaniach 
z pracodawcami. 

Jakie są formy działania Biura Karier?
Do najważniejszych usług Biura Karier dla studentów należą: 
• przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list mo-

tywacyjny); 
• przygotowanie do rozmowy kwalifi kacyjnej (warsztaty, 

indywidualne rozmowy doradcze);
• informacja o rynku pracy (współczesne systemy rekruta-

cji pracowników, oferty pracy pracodawców); 
• dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych 

(fol dery promocyjne, czasopisma branżowe, katalogi pra-
cy, itp.) o charakterze doradczym; 

• organizacja wszelkich imprez promocyjnych (Targi Pracy 
PB, Dni Inżyniera, konferencje, warsztaty, prezentacje, 
szkolenia).

Pomożemy Ci znaleźć pracę

Nauczymy Cię rozmawiać 
z pracodawcą

Pomożemy Ci napisać CV 
i list motywacyjny

Umówimy Cię 
na spotkanie z firmą

Przyjdź do nas:
BIURO KARIER 

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
ul. Zwierzyniecka 6 (Dom Studenta 4), pok. 1 i 2 

tel. 085 742-33-22, 085 746-97-54
www.biurokarier.pb.bialystok.pl 

e-mail: kariera@pb.edu.pl 
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 Samorząd Studencki PB tworzą wszyscy studenci uczelni. Są to reprezentanci 
studentów, wyłonieni w wyborach do Uczelnianej Rady Samorządu, Wydziało-
wych Rad Samorządu i Rad Mieszkańców. Zajmują się  sprawami studentów, są 
tzw. rzecznikami ich spraw. Studenci zasiadają we wszystkich uczelnianych radach 
i komisjach, które decydują o sprawach studenckich, dlatego warto, jeżeli mamy 
jakieś uwagi czy pomysły, przekazywać je reprezentantom. 
 Uczelniana Rada Samorządu decyduje też o podziale pieniędzy przeznaczo-
nych na działalność studencką. Z tzw. puli „funduszu wychowawczego” są fi nanso-
wane i dofi nansowywane przede wszystkim przedsięwzięcia studenckie o charak-
terze kulturalnym, w tym działalność agend. Samorząd wspiera także sportowców 
i młodych naukowców, o ile są studentami naszej uczelni. 
 Siedziba Samorządu Studenckiego PB mieści się w Domu Studenta „BETA”, na 
parterze, w pokoju nr 9. Telefonicznie można się kontaktować pod nr 085 746-97-07. 

oprac. Anna Gromko 

sam
orząd

Samorząd Studencki PB

Bufety znajdują się w budynku każdego Wydziału PB:

Wydział Architektury         ul. Grunwaldzka 11/15

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska  ul. Wiejska 45 e

Wydział Informatyki         ul. Wiejska 45 a

Wydział Elektryczny         ul. Wiejska 45 d

Wydział Mechaniczny        ul. Wiejska 45 c

Wydział Zarządzania         ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin

oprac. Joanna Ziółkowska

Gdzie można zjeść na PB
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hala sportowa

Politechnika Białostocka posiada bardzo do-
brą bazę sportową, usytuowaną w jednym 
kompleksie uczelnianym. Głównym miejscem 
odbywania się zajęć sportowych jest hala 
sportowa w Akademickim Centrum Sportu, 
oddana do użytku w marcu 2006 roku. Jest 
ona obiektem dwukondygnacyjnym, o łącznej 
powierzchni użytkowej 3987 m2. Na pierw-
szym poziomie znajdują się: siłownia  – 226 
m2, sala sportów walki 271 m2, sala tenisa sto-
łowego – 216 m2  i sala aerobiku 213 m2. Na 
drugim poziomie mieści się sala gier zespo-
łowych o łącznej powierzchni 968 m2, z peł-
nym wyposażeniem, na które składają się 
dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do ko-
szykówki, boisko do piłki ręcznej, futsalu, 
badmintona, tenisa ziemnego. Oprócz hali 
ACS Politechnika posiada nowoczesną si-
łownię w budynku Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska. Organizacją życia 
sportowego na Uczelni zajmuje się Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu, posiadają-
ce w swoich szeregach wysoko wykwalifi ko-
wane kadry nauczycielsko-trenerskie. 

korty tenisowe

Od 10 lat na Politechnice Białostockiej funk-
cjonuje kompleks kortów tenisowych o tra-
dycyjnej nawierzchni (mączka ceglana). 
W jego skład wchodzą cztery pełnowymiaro-
we boiska do gry w tenisa oraz jedno o nieco 
mniejszych wymiarach – ze ścianą treningo-
wą.  Wszystkie obiekty są bardzo dobrze wy-
posażone w urządzenia i przyrządy do ćwi-
czeń. 

sekcje AZS

Na obiektach sportowych Politechniki odby-
wają się programowe zajęcia z wychowania 
fi zycznego, gdzie student ma możliwość wy-
boru obiektu i rodzaju zajęć. Oprócz prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych w ramach Stu-
dium W-F bardzo prężnie funkcjonuje także 
Klub Uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego. Studenci maja możliwość roz-
wijania umiejętności sportowych w takich 
dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, pił-
ka nożna boiskowa i halowa, lekka atletyka, 
pływanie, ergometr wioślarski, judo, tenis 
stołowy, tenis ziemny, badminton, trójbój si-
łowy, kolarstwo górskie. Klub uczelniany 
AZS sprawuje również opiekę nad przedsta-
wicielami innych dyscyplin sportu. Zajęcia 
w sekcjach prowadzą doświadczeni trenerzy, 
nauczyciele Studium.
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stypendia dla najlepszych  sportowców
Studenci – sportowcy , którzy osiągają dobre wyniki, mają 
możliwość otrzymania stypendium sportowego. Najlepszym 
z nich przyznano ostatnio stypendium Ministra. Są to: Mag-
dalena Siemion – lekkoatletyka (srebrna medalistka w sztafe-
cie 4×100 m na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy,  
7-krotna medalistka Akademickich Mistrzostw Polski), Prze-
mysław Romańczuk – karate (Mistrz Polski w Karate, meda-
lista Akademickich Mistrzostw Polski), Barbara Kiszło – ka-
rate (medalistka Mistrzostw Polski, medalistka Akademickich 
Mistrzostw Polski).

obozy narciarskie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB od 35 lat jest 
organizatorem obozów narciarskich w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Studenci mają możliwość w krótkim czasie nauczyć się 
jazdy na nartach lub doskonalić swoje umiejętności pod 
okiem wysoko wykwalifikowanych instruktorów Polskiego 
Związku Narciarskiego, nauczycieli Studium.

aerobik
Studium Wychowania Fizycznego PB prowadzi również do-
datkowe zajęcia na siłowniach i ćwiczenia z aerobiku za nie-
wielką odpłatnością. Cieszą się one wśród studentów i stu-
dentek ogromną popularnością.

oprac. Andrzej Kukliński
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e CHÓR POLITECHNIKI 
BIAŁOSTOCKIEJ

Śpiewamy, uczestniczymy w najważniejszych 
wydarzeniach na Uczelni i w mieście, jeździ-
my po świecie – skąd najczęściej przywozimy 
nagrody.

Justyna Grodzka
tel. 607 33 44 55, 085 746 90 37

chor.pb@wp.pl

Studenci Politechniki Białostockiej mają możliwość rozwijania 
pasji nie tylko naukowych. Na tych, których pociąga dobra zabawa 

i przygoda, czekają agendy Samorządu Studenckiego PB.

KLUB TAŃCA TOWARZY-
SKIEGO „FENIKS”

Trenujemy intensywnie i dzięki temu może-
my reprezentować Politechnikę na liczących 
się turniejach. Co roku sami organizujemy 
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
JM Rektora PB – z udziałem znanych gwiazd!

Grzegorz Backiel
tel. 501 516 916

grzesbackiel@wp.pl

SEKCJA JEŹDZIECKA PB

Amatorów jazdy konnej nie trzeba zachęcać, 
żeby do nas dołączyli. A jeżeli ktoś dopiero 
zamierza zostać miłośnikiem koni, nauczy-
my go wszystkiego pod okiem wykwalifi ko-
wanego instruktora.

Katarzyna Lelątko
tel. 668 17 75 15

kati641@wp.pl
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KLUB WYSOKOGÓRSKI „GRAŃ”

Nasza pasja to góry. Jeżeli akurat się nie wspinamy, to spoty-
kamy się, trenujemy, wymieniamy doświadczenia i planuje-
my kolejne wyprawy. „Grań” to miejsce dla wytrwałych, od-
ważnych i  odpowiedzialnych miłośników przygód.

Rafał Samsonowicz
tel. 515 808 640
neon20@interia.pl

STUDENCKA AGENCJA  
FOTOGRAFICZNA

Dysponujemy własnym atelier i sprzętem do obróbki zdjęć. 
Mamy na koncie wiele wystaw. Na co dzień jesteśmy wszę-
dzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Możemy się po-
chwalić znaczącym wkładem w dokumentację życia naszej 
uczelni i jej promocję. 

Maciej Folejewski
tel. 507 547 104
folej@wp.pl

STUDENCKI KLUB  
KRÓTKOFALOWCÓW SP4YPB

Zajmujemy się dziedziną dla wtajemniczonych, ale chętnie 
wtajemniczamy zainteresowanych. Jeżeli ktoś pyta, po co zaj-
mować się krótkofalarstwem w czasach telefonii komórkowej 
i Internetu, niech sam sprawdzi. Uwaga – wciąga!

Tomasz Hanczaruk
tel. 692 861 867
sp4jcq@o2.pl
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 „Życie Politechniki” jest pismem poświęconym Uczelni, ukazującym się 
w obecnym kształcie od września 2005 r. Jego celem jest informowanie o wszyst-
kim, co dzieje się na Politechnice Białostockiej. Pismo ma charakter informacyjno-
-promocyjny i skierowane jest do pracowników i studentów Uczelni, a także in-
nych osób zainteresowanych życiem akademickim.
 Pismo zawiera następujące działy tematyczne: Z życia Uczelni, Z życia Senatu, 
Z życia Wydziałów, Nagrody, Profesury i doktoraty, Konferencje i seminaria, Spra-
wy studenckie, Sport na Politechnice, Promocja, Media o Politechnice. 
 Pismo ukazuje się regularnie, a co pewien czas wydawane są numery specjalne 
poświęcone konkretnym tematom. Do tej pory ukazały się następujące numery: 
„IV Festiwal Nauki i Sztuki 7-13 maja 2006 r.” (relacje z najciekawszych imprez 
Festiwalu), „Przewodnik dla pierwszoroczniaków i nie tylko...” (poradnik dla stu-
dentów I roku PB), „Rekrutacja 2007/2008” (niezbędne informacje o studiowaniu 
na PB). 
 W cieszącym się największą popularnością numerze specjalnym „Rekrutacja 
2007/2008” znalazły się informacje o oferowanych kierunkach kształcenia, zasa-
dach rekrutacji, a także wywiad z JM Rektorem PB, prof. Joanicjuszem Nazarko, 
wypowiedzi Dziekanów i absolwentów Wydziałów PB. Dużo miejsca poświęcono 
rekrutacji on-line i innym praktycznym wskazówkom związanym ze studiowa-
niem. Chcieliśmy w ten sposób ułatwić maturzystom dotarcie do informacji o Po-
litechnice Białostockiej i jej ofercie dydaktycznej. 
 „Życie Politechniki”, oprócz dystrybucji wewnętrznej (dla studentów i pracow-
ników PB), jest wysyłane do ponad 30 szkół wyższych w Białymstoku i w Polsce, do 
urzędów i instytucji i najważniejszych fi rm naszego regionu. Pismo rozdajemy 
również na Dniach Otwartych Uczelni, Targach Pracy, Juwenaliach, a także pod-
czas innych wydarzeń o charakterze promocyjnym odbywających się na terenie 
Uczelni lub w Białymstoku.

Archiwalne numery „Życia Politechniki” są dostępne na stronie: 
http://www.pb.edu.pl/zycie-politechniki.php.

oprac. Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

„Życie Politechniki” 
Pismo nie tylko dla studentów
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 Akademickie Radio Akadera Politechniki Białostockiej ma 42-letnią tradycję. 
Tu swoją karierę rozpoczynało wielu dziennikarzy pracujących potem w takich 
stacjach radiowych jak: RMF FM, Radio Bis, Program 1 Polskiego Radia, Radio 
Olsztyn, Radio Kolor czy Radio Białystok. 
 Radio Akadera jest skierowane do młodych słuchaczy. W programie dominują 
największe hity rockowe, ska oraz muzyka klubowa i chill-out. Wieczorne progra-
my przede wszystkim są skierowane do studentów, zwłaszcza „Wieczór akademi-
cki” (wtorek 19.00-22.00) i „Strefa kultury” (środa 19.00-22.00). Poruszamy tematy 
studenckie, mówimy o tym, co się dzieje na Politechnice i w mieście.
 Kadra programowa Radia Akadera to zawodowi dziennikarze, pod których 
okiem studenci uczestniczą w tworzeniu programu. W ten sposób zdobywają 
umiejętności, dzięki którym część z nich zostaje profesjonalnymi radiowcami. 

Słuchaj nas na częstotliwości 87,7 FM i w Internecie: www.akadera.bialystok.pl

mgr inż. Krzysztof Połubiński, Redaktor Naczelny Radia

Jeśli chcesz zobaczyć radio od kuchni 
lub zostać dziennikarzem, korespondentem, reporterem, 

prezenterem radiowym 

PRZYJDŹ DO NAS! 

Mamy swoją siedzibę na terenie kampusu Uczelni, 
w akademiku „Hotel Asystenta”, przy ul. Zwierzynieckiej 4

m
edia Politechniki
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 Na Politechnice Białostockiej działa 30 Studenckich Kół Naukowych. Członko-
wie kół organizują konferencje, sympozja, warsztaty, spotkania z innymi kołami 
naukowymi w kraju. Zwiedzają Polskę i Europę podczas wypraw tematycznych, 
nawiązują cenne kontakty naukowe, które procentują przez lata. Działalność w ko-
le niejednokrotnie bywa startem do kariery zawodowej. Jest też bardzo inspirującą 
przygodą dla tych studentów, którzy są ambitni i przedsiębiorczy. 

Zapisz się do Studenckiego Koła Naukowego, na pewno nie pożałujesz! 

Na Uczelni są zarejestrowane następujące Studenckie Koła Naukowe:

Wydział Architektury Koło Naukowe FORMA

Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Studenckie Koło Naukowe Ekologii Krajobrazu ORCHIS

Wydział Elektryczny

Studenckie Koło Naukowe LUX

Studenckie Koło Naukowe Elektroników

Studenckie Koło Naukowe „POWER”

Wydział Informatyki
Koło Naukowe Studentów Wydziału Informatyki

Koło Naukowe „Mobilne Systemy Inteligentne”

Wydział Mechaniczny

MUPS - CLUB

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Koło Naukowe Energetyków i Chłodników

AUTO-MOTO-CLUB

Koło Naukowe ORTHOS

Studenckie Koło Naukowe Automatyzacji Procesów Przemysłowych

Koło Naukowe Biocybernetyki i Systemów Informatycznych

Koło Naukowe Robotyki

Wydział Zarządzania

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości

Studenckie Koło Naukowe Marketingu

Studenckie Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Studenckie Koło Naukowe TURYSTA

Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej FORMACJA

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją

Koło Nauk Społecznych

Zamiejscowy Wydział 
Mechaniczny w Suwałkach

Koło Naukowe RAPIDOGRAF

Zamiejscowy Wydział 
Zarządzania Środowiskiem 
w Hajnówce

Koło Naukowe Fizyki Środowiska

Naukowe Koło Biologiczne

Studenckie Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem

Studenckie Koła Naukowe
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rekrutacja on-line
PPolitechnika Białostocka prowadzi rekrutację on-line od 2006 r. Pierwszy raz uru-

chomiono ją dla kandydatów planujących rozpoczęcie studiów w roku akademickim 

2006/2007. Obecny system – przeznaczony dla maturzystów 2008 – ma nową wersję, 

bardziej udoskonaloną i przyjazną dla użytkownika. Rekrutacja przez Internet stała 

się motywem przewodnim kampanii reklamowej, którą Uczelnia prowadziła pod ha-

słem „Zaloguj się na Politechnikę. Zostań magistrem inżynierem. www.pb.edu.pl”. 

System	Internetowej	Rekrutacji	Kandydatów	(IRK)	

Co to jest system IRK?

 System IRK umożliwia kandydatom na studia samodzielną rejestrację – za po-
średnictwem Internetu – na poszczególne kierunki studiów, składające się na ofer-
tę uczelni. Dzięki zastosowaniu systemu kandydat może na bieżąco śledzić infor-
macje o procesie swojej rejestracji, między innymi:
• zapisy na wybrane kierunki studiów, 
• saldo należności i wpłat za postępowanie rekrutacyjne,
• termin i miejsce egzaminów oraz wyniki egzaminów,
• wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Dostęp do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
  
 Dostęp do systemu jest możliwy ze strony głównej Uczelni: www.pb.edu.pl.

Menu główne systemu IRK

Objaśnienia:
1. Kliknięcie na link Start umożliwia przejście na stronę 
główną systemu IRK, natomiast link Aktualności powo-
duje wyświetlenie aktualności i ogłoszenia dotyczące re-
krutacji, które zaleca się na bieżąco śledzić.
2. Kliknięcie na link Katalog pozwala na przeglądanie 
oferty studiów uczelni.
3. Kliknięcie na link Rejestracja umożliwia przejście do 
okna rejestracji kandydata do systemu. 
4. Kliknięcie na link Wejście przenosi użytkownika do 
okna logowania do osobistego konta kandydata. Login do 
konta to PESEL kandydata podany podczas rejestracji.
5. Kliknięcie na link Pomoc przenosi użytkownika do 
systemu pomocy dla kandydatów, który zawiera: pomoc 
techniczną, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
FAQ i najczęściej występujące problemy oraz szczegóły or-
ganizacji i zasad rekrutacji.
6. Po wejściu i pomyślnym zalogowaniu kandydatowi 
wyświetla się strona jego osobistego konta, na której poja-

wia się nowa pozycja w menu – Moje konto. Kliknięcie tego linku powoduje 
wyświetlenie strony startowej osobistego konta kandydata. Kliknięcie linku 
Moje wiadomości pozwala przejrzeć wiadomości, które są kierowane tylko 
i wyłącznie do właściciela konta. Kliknięcie linku Zmiana hasła przenosi użyt-
kownika do formularza ze zmianą hasła. Kliknięcie na link Wyjście powoduje 
wylogowanie się z systemu. Kliknięcie linku Strona startowa przenosi kandy-
data do strony startowej jego osobistego konta.

Jak zalogować się 
na Politechnikę?
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	 Tabelka	Rejestracja krok, po kroku	pomoże	w	uzupełnieniu	odpowiednich	
informacji	w	odpowiedniej	kolejności.	Jeśli	któraś	z	operacji	z	tej	tabelki	pozostaje	
na	tle	czerwonym,	należy	kliknąć	na	tę	operację	i	uzupełnić	odpowiednie	dane.
	 Kliknięcie	linku	uzupełnij swoje dane osobowe	powoduje	wyświetlenie	for-
mularza	do	uzupełniania	danych	osobowych.	Kliknięcie	linku	wybierz kierunki 
studiów	pozwoli	kandydatowi	na	przeszukiwanie	oferty	studiów	i	dokonanie	za-
pisu	na	wskazany	program	studiów.	Kliknięcie	linku	wybierz egzaminy pozwoli	
kandydatowi	zadeklarować	przedmioty	i	egzaminy,	które	zdawał	i	które	będą	brane	
pod	uwagę	w	procesie	kwalifikacji	na	wybrane	studia.	Kliknięcie	 linku	dokonaj 
opłaty rekrutacyjnej	 powoduje	 wygenerowanie	 uzupełnionych	 odpowiednimi	
danymi	druków	przelewu	z	opłatą	za	postępowanie	rekrutacyjne.
	 Na	stronie	startowej	osobistego	konta	kandydata	znajdują	się	różnego	rodzaju	
funkcje	podzielone	na	sekcje.	Kandydat	może	je	uruchomić	poprzez	kliknięcie	od-
powiedniego	linku.	Najważniejsze	linki	to:
•	 prześlij zdjęcie do legitymacji	–	kliknięcie	linku	wyświetla	stronę,	na	której	

kandydat	otrzymuje	informację	o	wymogach,	jakie	powinno	spełniać	zdjęcie	
do	elektronicznej	legitymacji	studenckiej	oraz	formularz	do	wczytania	zdjęcia,

•	 drukuj przelew – kliknięcie	 linku	 umożliwia	 wydrukowanie	 wypełnionego	
przelewu.	Jeśli	nie	ma	możliwości	wydruku	można	wygenerować	dane	do	prze-
lewu	korzystając	z	linku	dane do przelewu,

•	 wybrane egzaminy	–	kliknięcie	linku	pozwala	na	sprawdzenie	i	ewentualne	
poprawienie	danych	o	wybranych	egzaminach,

•	 wyniki egzaminów i matur	–	kliknięcie	linku	pozwala	podejrzeć	wyniki,	jakie	
uzyskał	kandydat	z	egzaminu	lub	matury	z	przedmiotów,	które	wybrał,

•	 wyniki rekrutacji	–	kliknięcie	linku	pozwala	podejrzeć	wyniki	postępowania	
rekrutacyjnego	dla	każdego	programu	studiów,	na	które	kandydat	był	zapisany	
(tabela	poniżej).

Strona osobistego konta kandydata w systemie IRK
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Wpłaty

Na Politechnice Białostockiej funkcjonuje system płatności masowych. Każdy 
kandydat w tym systemie posiada indywidualny numer rachunku bankowego, 
na który powinien wnosić opłatę tylko za postępowanie rekrutacyjne. Wygene-
rowanie tego numeru rachunku możliwe jest przy pomocy linków drukuj przelew 
oraz dane do przelewu znajdujących się w sekcji Moje wpłaty u dołu głównego 
okna na koncie kandydata.

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej

 Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej, które przesyła kandydat po-
winno spełniać wymagania określone w formularzu do wczytywania zdjęcia do-
stępnego po kliknięciu linku prześlij zdjęcie do legitymacji znajdującego się 
w sekcji Moje dane w górze głównego okna na koncie kandydata.
 Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same 
wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego. Oto one: 
1. Kolorowe zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, 

głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowa-
niem równomiernego oświetlenia twarzy, na jednolitym jasnym tle kontrastu-
jącym z osobą na zdjęciu. 

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć 
fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba no-
sząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przed-
stawiającą osobę z nakryciem głowy. 

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przed-
stawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu 
wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności. 

4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przed-
stawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wy-
znaniowej. 

 Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4, nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli 
okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legi-
tymacji. 
Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć:
−	 rozdzielczość min. 300 dpi,
−	 rozmiar 300×375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2×2,5 cm 

z odpowiednią jakością,
−	 format JPG,
−	 maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kB. 

oprac. Rafał Pietraszewicz, administrator IRK

   

Wyniki rekrutacji

Zaloguj się na Politechnikę. 
Zostań magistrem inżynierem. 

Zostań menadżerem.

www.pb.edu.pl  
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STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
(inżynierskie lub licencjackie)

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
GRAFIKA 
• I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)
• II etap: jeden przedmiot spośród: matematyka, fi zyka, język polski, historia, 

historia sztuki, geografi a
• język obcy nowożytny

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fi zyka, chemia
• język obcy nowożytny

OCHRONA ŚRODOWISKA
• jeden przedmiot spośród: matematyka, biologia, chemia
• język obcy nowożytny

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
• I etap: egzamin z rysunku
• II etap: jeden przedmiot spośród: matematyka, biologia, fi zyka, chemia, 

geografi a
• język obcy nowożytny

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
• jeden przedmiot spośród: matematyka, biologia, geografi a
• język obcy nowożytny

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKAJA
ELEKTROTECHNIKA
• matematyka
• język obcy nowożytny

INFORMATYKA
MATEMATYKA
• jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka
• język obcy nowożytny

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fi zyka, chemia, informatyka
• język obcy nowożytny

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fi zyka, chemia, biologia, informatyka
• język obcy nowożytny

ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
• jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografi a
• język obcy nowożytny

TURYSTYKA I REKREACJA
• jeden przedmiot spośród: geografi a, historia
• język obcy nowożytny

POLITOLOGIA
• jeden przedmiot spośród: historia, geografi a, WOS
• język obcy nowożytny

Jakie przedmioty są wymagane 
przez Uczelnię 

w rekrutacji 2008/2009
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MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w Suwałkach
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, 

informatyka
• język obcy nowożytny

OCHRONA ŚRODOWISKA w Hajnówce
ROLNICTWO w Hajnówce
TECHNOLOGIA DREWNA w Hajnówce
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, 

biologia
• język obcy nowożytny

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
(magisterskie uzupełniające)

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ  
średnia arytmetyczna oceny z dyplomu ukończenia studiów 
i oceny z pracy dyplomowej

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
ZARZĄDZANIE
TURYSTYKA I REKREACJA

złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• w pierwszej kolejności ocena na dyplomie studiów
• w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
zaoczne (inżynierskie lub licencjackie)

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia
• język obcy nowożytny

OCHRONA ŚRODOWISKA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc
• jeden przedmiot spośród: matematyka fizyka, biologia, chemia
• język obcy nowożytny

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, biologia, 

fizyka, geografia
• język obcy nowożytny

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, geografia, biologia
• język obcy nowożytny

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• matematyka
• język obcy nowożytny

INFORMATYKA
MATEMATYKA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, informatyka
• język obcy nowożytny

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, 

informatyka
• język obcy nowożytny

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, 

informatyka, biologia
• język obcy nowożytny

ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
• jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia
• język obcy nowożytny

TURYSTYKA I REKREACJA
• jeden przedmiot spośród: geografia, historia
• język obcy nowożytny

POLITOLOGIA
• jeden przedmiot spośród: historia, geografia, WOS
• język obcy nowożytny

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w Suwałkach
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, 

informatyka
• język obcy nowożytny

OCHRONA ŚRODOWISKA w Hajnówce
ROLNICTWO w Hajnówce
TECHNOLOGIA DREWNA w Hajnówce
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia
• język obcy nowożytny

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
wieczorowe (inżynierskie lub licencjackie)

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
• jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, język polski, 

historia, historia sztuki, geografia
• język obcy nowożytny

GRAFIKA
• I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)
• II etap: jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, język 

polski, historia, historia sztuki, geografia
• język obcy nowożytny
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ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• matematyka
• język obcy nowożytny

ZARZĄDZANIE 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
• jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografi a
• język obcy nowożytny

TURYSTYKA I REKREACJA
• jeden przedmiot spośród: geografi a, historia
• język obcy nowożytny

POLITOLOGIA
• jeden przedmiot spośród: historia, geografi a, WOS
• język obcy nowożytny

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
zaoczne (magisterskie uzupełniające)

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
ZARZĄDZANIE
TURYSTYKA I REKREACJA
złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• w pierwszej kolejności ocena na dyplomie studiów
• w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
wieczorowe (magisterskie uzupełniające)

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
złożenie potwierdzonego przez uczelnię programu merytorycznego 
studiów, zawierającego zestawienie godzin i treści programowych 
przedmiotów zaliczanych w czasie studiów I stopnia (lub zawodowych)

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
ZARZĄDZANIE
TURYSTYKA I REKREACJA

złożenie dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
• w pierwszej kolejności ocena na dyplomie studiów
• w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

JĘZYK OBCY DO WYBORU: 
angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

Ogólne zasady rekrutacji:
1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości („stara matura”) lub wyniki z części pisemnej 

egzaminu maturalnego – egzaminu zewnętrznego („nowa matura”).
2. W przypadku, gdy kandydat posiada kilka ocen z przedmiotów branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifi kacyjnym uwzględ-

ni się oceny najwyższe.
3. Brak oceny z wymaganego przedmiotu na świadectwie dojrzałości nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza 

jego szansę na przyjęcie.
4. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości („stara matura”) lub na egzaminie maturalnym („nowa matura” wyłącznie 

z lat 2002, 2005 i 2006) wymaganych przedmiotów lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione 
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły.

5. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifi kacyjnym 
otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz O punktów za poziom rozszerzony.

6. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieruchomienia kierunku studiów.  
7. Zasady obliczania liczby punktów:
 – dla kandydatów z „nową maturą” 2008:       L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R
 – dla kandydatów z „nową maturą” 2002, 2005, 2006 i 2007:  L = Mp + 1,5 Mr + Op + Or + 4R

gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu na poziomie podstawowym; Mr – liczba punktów 
uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu na poziomie rozszerzonynym; Op – liczba punktów uzyskanych z egzami-
nu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym; Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego 
na poziomie rozszerzonym; R – suma punktów z egzaminu z rysunku (dotyczy kierunków: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, 
grafi ka, architektura krajobrazu)

 – dla kandydatów ze „starą maturą”        L=2,5M + 2O + 4R
gdzie: 
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z określonego przedmiotu; 0 – liczba punktów 
uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego; R – suma punktów z egzaminu z rysunku (dotyczy 
kierunków: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, grafi ka, architektura krajobrazu).

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Wiejska 45 a, 15-351 Białystok
tel. 085 746 90 37, e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl



Rozmowa z Redaktorem Naczelnym Radia Akadera 
mgr. inż. Krzysztofem Połubińskim

Akadera jest radiem akademickim, ile jest tego typu rozgłośni w kraju?
 Koncesjonowanych dziesięć. Rozgłośnie te znajdują się w prawie wszystkich ważnych 
ośrodkach akademickich. Ściśle współpracują ze sobą w ramach porozumienia pod nazwą 
Polskie Rozgłośnie Akademickie. Właśnie jadę w najbliższych dniach do Wrocławia na na-
szą kolejną konferencję.

Czym w swoim programie chcecie zainteresować studentów?
 Bardzo porządną muzyką. Akadera gra popularnego rocka, ma fajne, rockowe audycje 
autorskie. Mamy też absolutny hit, „Wszechlistę”, z piosenką studencką, kabaretami, wspo-
mnieniami. Informacyjnie jest również przyzwoicie. Codziennie mamy 13 wydań wiado-
mości, niemal w każdym są informacje ze środowiska studenckiego. Raz w tygodniu robimy 
duży magazyn informacyjny dziennikarzy Polskich Rozgłośni Akademickich i trzygodzin-
ną audycją „Strefa kultury” prezentującą to, co ciekawego się dzieje w Białymstoku.

Czy studentów to interesuje?
 Bardzo dobre pytanie. Muzyka, to rzecz gustu. Zachęcamy, by słuchali także bardziej 
ambitnej muzyki, nie tylko „plastikowej” komercji. Jesteśmy jedynym radiem rockowym 
w mieście i chcemy ambitnie ten status zachować. Bardzo dobrze, że w Białymstoku grany 
jest rock. 
 Jeżeli chodzi o informacje, to myślę, że jest z nimi coraz lepiej. Naturalnie, studenci 
potrzebują wiadomości studenckich, ale ostatnio, ku mojej uciesze, obserwujemy olbrzymi 
wzrost zainteresowania informacjami i relacjami związanymi z wydarzeniami kulturalnymi. 
Myślę, że nieprawdziwy jest stereotyp studenta posługującego się wulgarnymi zwrotami 
i beztroskim podejściem do życia. Prowadzę spotkania na antenie z młodymi, ambitnymi 
ludźmi, którzy chcą coś robić, których rozpiera energia. Niektórzy z nich myślą po europej-
sku, chcą być ludźmi sukcesu, którzy świetnie sobie poradzi w każdym miejscu, z każdym 
zadaniem. To bardzo pozytywna energia, której nie można zmarnować.
 Nie chciałbym, by po ekspansji disco-polo, słynnej na cały świat kampanii wyborczej 
pana Kononowicza Białystok był postrzegany jak skansen i jarmark. Uczelnia ma swoje ra-
dio, które chce promować wizerunek miasta, w którym dzieje się dużo dobrego. Chce też 
promować ciekawe wydarzenia, niebanalne osobowości, wszystko to, co pokazuje młodość 
i dynamizm z nią związany. Młodzi nas inspirują, my też chcemy coś dać młodym. 

Kto tworzy kadrę rozgłośni?
 Kadra zawodowych dziennikarzy i dziennikarze studenccy. To bardzo korzystny układ, 
powiem, że wręcz idealny. Kadra zawodowa dba o poziom tworzonego programu, zapewnia 
ciągłość jego emisji np. podczas sesji, wakacji, świąt. Szkoli jednocześnie młodych adeptów 
dziennikarskiego rzemiosła. Rezultaty są chyba niezłe, bo oprócz tego, że nasi wychowanko-
wie stanowią obecnie profesjonalną kadrę Akadery, to, o ile pamiętam ośmiu obecnych 
dziennikarzy Radia Białystok uczyło się w Akaderze radiowego abecadła. W kraju takich 
osób jest dużo więcej. U nas zaczyna się przygoda z radiem. Dla niektórych na całe, zawo-
dowe życie.

W jaki sposób młody człowiek może trafi ć do radia?
 Organizujemy dwa razy w roku nabór. Informacje takie zawsze pojawiają się na naszej 
stronie www.akadera.bialystok.pl. Pierwszeństwo mają studenci Politechniki Białostockiej 
obdarzeni odpowiednimi predyspozycjami. Warto się sprawdzić, zwłaszcza, jeżeli ktoś jest 
studentem politologii lub interesuje się dziennikarstwem. Nasza kadra jest na tyle doświad-
czona, że bardzo szybko wyłapie talenty. Dziennikarstwo to ciężka i trudna profesja, ale daje 
dużo adrenaliny i satysfakcji. Każdy dzień w naszej pracy jest niepowtarzalny, a o to nam 
chodzi!

Rozmowę przeprowadziła: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
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Przygoda z radiem

Jesteśmy w Internecie: 
www.akadera.pl

Jeśli chcesz zobaczyć radio od kuchni 
lub zostać dziennikarzem, 

korespondentem, reporterem, 
prezenterem radiowym 

PRZYJDŹ DO NAS! 

Mamy swoją siedzibę 
na terenie kampusu uczelni, 

w akademiku „Hotel Asystenta”, 
przy ul. Zwierzynieckiej 4






