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Uczelnia dająca  
profity na przyszłość
Oddajemy w Wasze ręce numer spe-
cjalny „Życia Politechniki”, skierowa-
ny do maturzystów i młodych ludzi, 
którzy stoją przed wyborem studiów. 
Chcielibyśmy pokazać naszą Uczel-
nię od środka, przedstawić Wydziały 
i prowadzone przez nie kierunki, nasze 
agendy studenckie i koła naukowe, 
akademiki, Biuro Karier, Akademickie 
Radio Akadera. 

Politechnika Białostocka rozwija się 
bardzo dynamicznie, o czym świadczy 
otwieranie nowych kierunków i spe-
cjalności. Dostosowujemy swoją ofertę 
do potrzeb młodych ludzi. Zwiększa-
my współpracę z zagranicą, by nasi 
studenci mogli porównać, jak studiuje 
się na innych uczelniach technicznych 
i menedżerskich w Europie i na świe-
cie. Zachęcamy też do aktywności  
w 25 kołach naukowych PB, które roz-
wijają pasje i aktywność. 

W tym roku po raz drugi uruchomili-
śmy rekrutację on-line. Siedząc w do-
mu przy komputerze przejdziesz przez 
proces rekrutacji, na uczelnię będziesz 
musiał donieść tylko swoje dokumen-
ty. Przez komputer dowiesz się, czy je-
steś już naszym studentem. Wystarczy, 
że wejdziesz na stronę www.pb.edu.pl, 
gdzie dowiesz się więcej konkretów.  

Na naszej Uczelni zdobędziesz ciekawe 
doświadczenia, poznasz inspirujących 
wykładowców, nowych przyjaciół. Nasi 
absolwenci potwierdzają, że czas prze-
żyty na studiach jest jednym z najcie-
kawszych okresów w ich życiu. Koń-
cząc nasze studia zostaniesz wykwalifi-
kowanym, kompetentnym specjalistą. 
Nie wyjeżdżając z Białegostoku możesz 
się rozwinąć i zdobyć wykształcenie, 
które po latach na pewno Ci się opłaci.

Nasze hasło tegorocznej kampanii 
reklamowej brzmi: „Zaloguj się na 
Politechnikę. Zostań magistrem inży-
nierem. www.pb.eu.pl”  Nie będziesz 
żałował tego wyboru.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej 
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Dlaczego warto?

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. Joanicjusz 
Nazarko. W skład Uczelni wchodzi 8 wydziałów, w tym 2 zamiejscowe. Studiuje u nas 
ponad 13 tysięcy studentów, zatrudnionych jest ok. 800 nauczycieli akademickich.  
Prowadzimy studia w systemie trójstopniowym, wyznaczonym przez Unię Europej-
ską (studia I, II i III stopnia). Zapraszamy na studia I stopnia (3-letnie, dają licencjat,  
3,5-4,5-letnie, dają tytuł inżyniera) i II stopnia (1,5-2 letnie, dają tytuł magistra). 
Dla tych, którzy chcą rozwijać się naukowo proponujemy studia doktoranckie na 
Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym (studia III stopnia, dzienne, 
4-letnie, dają tytuł doktora). 

Zachęcamy do korzystania z programu wymiany studenckiej Socrates-Erasmus 
i wyjazd na semestr lub dwa do 16 krajów świata na jedną z zagranicznych uczel-
ni, z którymi współpracujemy. Nasi studenci biorą udział w licznych programach 
międzynarodowych. Wygrywają też w ogólnopolskich konkursach w dziedzinie 
informatyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania. Nasi nauczy-
ciele akademiccy biorą udział w różnych programach międzynarodowych (6 Pro-
gram Ramowy, Jean Monnet, Erasmus, Leonardo). Współpracują w ramach umów 
naukowo-badawczych oraz dydaktycznych z ponad 70 ośrodkami akademickimi 
w Europie i na świecie, pozyskują środki finansowe z Unii Europejskiej i innych 
źródeł na badania i rozwój. 

Mamy doskonałe warunki do uprawiania sportów. Zajęcia sportowe odbywają się 
w nowoczesnej hali, gdzie można rozegrać mecze siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej, tenisa stołowego i ziemnego i gdzie można ćwiczyć judo lub aerobic. 

Politechnika Białostocka jest organizatorem krajowych i międzynarodowych kon-
ferencji naukowych, Dni Inżyniera, Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Targów 
Pracy. Prężnie działają tu agendy studenckie, 14 sekcji sportowych AZS i 25 Stu-
denckich Kół Naukowych. Poza studiowaniem jest tu wiele możliwości angażowa-
nia się w życie uczelni i swój osobisty rozwój. 

Wybierz  
Politechnikę  
Białostocką!

Jesteśmy  
największą uczelnią  

techniczną w regionie
 

Mamy najlepszą kadrę,  
nowoczesne laboratoria

Dajemy  
konkretny zawód

Pomożemy Ci  
zrealizować ambicje  

i rozwinąć  
przedsiębiorczość

Prowadzimy  
rekrutację on-line

www.pb.edu.pl 
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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 Bia-
łostockiej?
 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 innych16 krajów świata w ramach programu Socrates-Erasmus. Takie zagra-
niczne doświadczenie 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 kwalifikacji, nie tylko związanych z wiedzą techniczną. Okazuje 
się, że młody człowiek  łączący wiedzę techniczną z ekonomiczną i ze znajomoś-
cią 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. 

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 28 Studenckich Kół Naukowych. Prężnie 
działają agendy studenckie i dwa chóry. Posiadamy dobrze wyposażone akademi-
ki, świetnie położone, w samym centrum kampusu, co jest niewątpliwym atutem 
naszej 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 wyższych, które młodzi ludzie często 
czytają i  traktują jako opiniotwórcze. 
Warto podkreślić, że nasza Uczelnia 
znacznie awansowała w tegorocznym 
rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospo-
litej”.
 Oprócz walki o lepsze miejsca 
w rankingach, podejmujemy też udane 
próby podnoszące pozycję Uczelni we-
dług kryteriów ministerialnych. Nasze 
wydziały uzyskały kolejne uprawnienia 
akademickie i znacznie poprawiły pozy-
cję w ocenie poziomu naukowego do-
konywanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Większość wy-
działów ma teraz drugą kategorię na-
ukową (poprzednio tylko jeden). Wiąże 
się to z lepszym dostępem do środków 
budżetowych na badania naukowe 
i rozwój. Kolejne kierunki studiów uzy-
skały pozytywną ocenę jakości kształ-
cenia przez Państwową Komisję Akre-
dytacyjną. Powołałem na Uczelni Radę 
Nauki złożoną z profesorów o wybit-
nych osiągnięciach, która opiniuje 
wspomaganie finansowe zespołów two-
rzących szkoły naukowe i realizujących 
ciekawe projekty badawcze.

Jak zachęciłby Pan młodych ludzi do zo-
stania w Białymstoku i do wyboru biało-
stockiej uczelni?
 Często przytaczam przykład Wroc-
ławia czy Poznania jako miast konse-
kwentnie budujących wizerunek akade-
micki. Uważam, że wiele pozytywnych 
przemian zachodzi też w Białymstoku. 
Chciałbym, żeby Białystok był miastem, 
na stacji którego ludzie zechcą wysia-
dać i zostać na okres studiów. Wierzę, 
że na Politechnice można spędzić kilka 
ciekawych lat studiów i zainwestować w 
swój zawodowy rozwój nie wyjeżdżając 
z Białegostoku. Mam nadzieję, że Bia-
łystok będzie także przyciągał młodych 
ludzi z innych miast.

rozmowę przeprowadziła: 
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz



Wydział Architektury

Wydział Architektury obchodzący w roku akademickim 2005/2006 
swoje trzydziestolecie to wciąż jedyna placówka naukowo-dydak-
tyczna we wschodniej części kraju prowadząca kształcenie archi-
tektów na poziomie magisterskim. Specyfiką Wydziału jest posze-

rzony program kształcenia o przedmioty z dziedzin sztuk pięknych i architektury 
wnętrz. 

W chwili obecnej Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oferuje kształ-
cenie na trzech kierunkach:
• architektura i urbanistyka – studia i i ii stopnia,
• architektura wnętrz – studia i i ii stopnia,
• grafika ze specjalnością projektowanie graficzne – studia i stopnia.

Wydział dysponuje znakomitą bazą lokalową, której najważniejszym elementem 
jest poprzemysłowa hala o powierzchni 800 m2, pełniąca funkcję audytorium, 
miejsca wystaw, warsztatów, happeningów i innych działań artystycznych.

Wydział może pochwalić się szerokimi kontaktami międzynarodowymi, dzięki 
którym co roku około 30 studentów wydziału spędza co najmniej jeden semestr 
nauki w uczelni zagranicznej z kręgu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na Wydziale są pozytywne oceny 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych dotąd kierun-
ków. Oznaczają one właściwy poziom kadry naukowo-dydaktycznej, właściwe 
warunki lokalowe i wyposażenie oraz pełną zgodność oferowanych programów 
nauczania ze standardami kształcenia.

Rzesza absolwentów wydziału pracujących w Europie i na świecie oraz oferty pracy 
ze strony pracowni projektowych świadczą o dobrej marce, jaką posiada Wydział 
Architektury Politechniki Białostockiej, kształcący cenionych specjalistów w dyna-
micznie rozwijających się dziedzinach.

Dlaczego warto studiować  
na Wydziale Architektury? 

Prowadzone przez Wydział Architektury 
studia na kierunkach: architektura i urbani-
styka, architektura wnętrz i grafika, przezna-
czone są dla młodzieży uzdolnionej plastycz-
nie, o predyspozycjach twórczych, zaintereso-
wanej zdobyciem wiedzy i umiejętności, 
które pozwolą jej w przyszłości na czynne 
uczestniczenie w kształtowaniu środowiska 
przestrzennego i wizualnego otoczenia 
człowieka. 

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

Absolwenci kierunku architektura i urbanisty-
ka mogą podjąć zatrudnienie w pracowniach 
planistycznych i architektonicznych, admini-
stracji i nadzorze budowlanym, w firmach 
budowlanych. 

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

Absolwenci kierunku grafika będą przygoto-
wani do pracy w wydawnictwach, firmach 
reklamowych, w szeroko rozumianym projek-
towaniu graficznym. 

Dziekan Wydziału 
dr inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska
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WOJCIECH POPŁAWSKI

Jak wspominam Politechnikę? Studia na 
Wydziale Architektury PB były dla mnie  

wyjątkowym rozdziałem w drodze rozwoju 
zawodowego, do którego wraca się z dużą 

dozą sympatii. W niedużej grupie studentów, 
składającej się z bardzo ciekawych 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 dogodne  

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 Sewilli  
i Londynie, pracował w biurach architektonicz-
nych w Wiedniu, m.in. przy projekcie Deutsche 

Bank w Lipsku. Był współautorem kilku  
projektów Tadeusza Spychały m.in.  

InterContinental w Warszawie. Od 2004 r. 
posiada  własną pracownię partnerską  

OP Architekten w Wiedniu i w Warszawie.

k o n t a k t

JANUSZ KACZYŃSKI

Studiowaliśmy w końcu lat 70. Wydział Archi-
tektury mieścił się wówczas w „Pałacyku 

Koniuszego” na ulicy Kilińskiego. Panowała 
tam szczególna atmosfera pracy i magicznych 
spotkań z Architekturą. Pamiętam jak z zapar-

tym tchem słuchaliśmy wykładu prof.  
Zbigniew Ignatowicza, opowiadał o swoim 

projekcie warszawskiego CeDeTu. To tam prof. 
Tadeusz Zieliński 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 zazdroś-
ciłem Basi – wówczas mojej dziewczynie – 

pracy nad projektem z dr Maciejem Krasińskim 
(tym od katowickiego „spodka” ). Byli też inni 
wspaniali nauczyciele. Pamiętam ich wszyst-

kich. 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 dużym 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 najcen-
niejszego od moich wielkich mistrzów.  

Dziękuję im za moje spotkanie z Architekturą.

Wydział Architektury
ul. grunwaldzka 11/15,   15-893 Białystok,   e-mail: sekretariat.wa@pb.edu.pl



Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

jesteśmy jednym z trzech najstarszych Wydziałów Politechniki Białostockiej. 
Wydział powstał 1 września 1951 r. w utworzonej rok wcześniej Wieczorowej 
Szkole inżynierskiej. Przez 56 lat nasz Wydział ukończyło 9600  absolwentów. 
Obecnie studiuje tu ponad 2700 studentów. 

Prowadzimy kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierun-
kach: budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska. Po ukoń-
czeniu studiów i stopnia (inżynierskich) studenci mogą kontynuować naukę na 
studiach ii stopnia (magisterskich) i uzyskać tytuł magistra inżyniera. W najbliż-
szych latach przewidujemy uruchomienie iii stopnia kształcenia – studiów dokto-
ranckich. W roku akademickim 2007/2008 przeprowadzimy nabór na dwa nowe 
atrakcyjne kierunki studiów: architekturę krajobrazu i gospodarkę przestrzenną.

Bazę Wydziału stanowią 74 pomieszczenia: sale ogólno-dydaktyczne (wykładowo-
ćwiczeniowe), pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem 
oraz pomieszczenia laboratoryjne poszczególnych katedr i zakładów. W bieżącym 
roku rozpocznie się budowa nowego budynku Wydziału, co przyczyni się do zna-
czącego zwiększenia liczby i powierzchni sal dydaktycznych oraz laboratoriów.

Studenci mają do dyspozycji Bibliotekę Wydziałową zaopatrzoną w starannie do-
brany księgozbiór i zestaw specjalistycznych czasopism. 

Posiadamy prawa doktoryzowania w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowi-
ska i budownictwo.  Dotychczas przeprowadzono 100 przewodów doktorskich w 
obu dyscyplinach naukowych. liczba doświadczonych pracowników naukowych 
i nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale Budownictwa i inżynierii 
Środowiska przekracza 150 osób. 

Wydział Budownictwa i inżynierii Środowiska włączył się aktywnie w działalność 
międzynarodową w zakresie doskonalenia systemu kształcenia i badań nauko-

Dlaczego warto studiować  
na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska? 

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Białostockiej umożli-
wiają zdobycie atrakcyjnego zawodu cieszą-
cego się dużym uznaniem i prestiżem spo-
łecznym. Mamy doskonałą kadrę nauczycieli 
akademickich, a także dobrze wyposażone 
zaplecze dydaktyczno-badawcze. Kształcimy 
inżynierów i magistrów na kierunkach bu-
downictwo, inżynieria sanitarna, ochrona 
środowiska. W bieżącym roku uruchamiamy 
dwa nowe atrakcyjne kierunki studiów: 
architektura krajobrazu oraz gospodarka 
przestrzenna. 

Nasi studenci mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania w 5 kołach naukowych. Promujemy 
aktywność studentów i popieramy wymianę 
zagraniczną w ramach podpisanych progra-
mów międzynarodowych Ukończenie stu-
diów na naszym Wydziale daje szansę na 
uzyskanie dobrze płatnej pracy. Nasi absol-
wenci są cenionymi fachowcami nie tylko 
w kraju, ale również za granicą.

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

Z perspektywy kilkudziesięciu lat z ogromnym 
sentymentem wspominam czas studiów. 
Wspaniali wykładowcy, znakomite grono 

koleżanek i kolegów. Okres ten był dla mnie 
bardzo ważny, bardzo intensywnie się rozwija-
łem, dużo się wówczas nauczyłem. Przygląda-
łem 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, powstały 

nowe kierunki i specjalności, nowe inwestycje. 
Jestem dumny z bycia absolwentem tej uczelni. 

 

Po obronie dyplomu pracowałem w Białosto-
ckim Kombinacie Budowlanym, gdzie byłem 
jednym ze współrealizatorów największego 

osiedla mieszkaniowego, a następnie założy-
cielem 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 kredy-

tów mieszkaniowych i hipotecznych. Poza 
pracą zawodową pełniłem również funkcje 

publiczne jako radny Rady Miasta Białegostoku 
w latach 1994-2001. Byłem także Wicewoje-

wodą Podlaskim w okresie 2001-2006. 

wych. Od roku 2000 jest członkiem 
prestiżowego Stowarzyszenia Europej-
skich Wydziałów Budownictwa (AECEF).  
instytut inżynierii Budowlanej jest 
partnerem dużego projektu realizo-
wanego od roku 2000 przez zespół 80 
uczelni europejskich, w ramach sie-
ci tematycznej EUCEET, w zakresie 
kształcenia studentów budownictwa. 

Kadra Wydziału włączyła się do reali-
zacji projektu Socrates-Erasmus. 
W 2001 r. rozpoczęliśmy realizację wy-
miany pracowników dydaktycznych 
i studentów w ramach umów bilateral-
nych podpisanych z uczelniami z kra-
jów Unii Europejskiej i ze świata.  Nasi 
studenci i pracownicy wyjeżdżają m.
in. do Wielkiej Brytanii, Danii, Portu-
galii czy Włoch. Sprzyja to nawiązywa-
niu wielu przyjaźni pomiędzy studen-
tami z całego świata, a także umożliwia 
prowadzenie prac o charakterze na-
ukowo-badawczym pomiędzy zagra-
nicznymi uczelniami.  

MAŁGORZATA ZNANIECKA

Jak wspominam studia na Wydziale Budowni-
ctwa i Inżynierii Środowiska? Jestem absol-

wentką 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 Białostockiej w poszukiwaniu 

informacji potrzebnych w obecnej pracy zawo-
dowej. Wtedy kształtowało się moje zaintere-

sowanie 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 międzyna-

rodowej 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 współpra-

cownikami w praktycznej ochronie wspaniałej 
przyrody Podlasia.

Co osiągnąłem po ukończeniu uczelni? Pierw-
szym moim osiągnięciem było rozpoczęcie  

– w kilka tygodni po obronie pracy magister-
skiej – pracy w WWF – międzynarodowej 

organizacji ochrony przyrody działającej obec-
nie w około 100 krajach na całym świecie, 
wtedy rozpoczynającej swoją działalność 

w Polsce. To był początek mojej pracy w ochro-
nie przyrody. 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 przyjaznego przyro-

dzie, rozwoju ekoturystyki. 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, tel. 085 746 95 60, e-mail: boruszko@pb.edu.pl; m.kosior@pb.edu.pl



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, 
teleinformatyka, technika mikroprocesorowa, 
automatyka i elektronika. Nasi absolwenci 
nie narzekają na brak ofert ciekawej pracy, 
a coraz więcej firm proponuje naszym stu-
dentom praktyki zawodowe, staże przemy-
słowe i ciekawe, osadzone w praktyce tematy 
prac dyplomowych.

Dla tych kandydatów, którzy wiążą swoją 
przyszłość z działalnością naukową, ugrunto-
wana pozycja Wydziału stwarza możliwość 
uzyskania wszystkich stopni kariery nauko-
wej bez konieczności wyjeżdżania z Białego-
stoku.

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 laborato-
riach i salach wykładowych – decyzja jest 
prosta. Nie ma lepszego wyboru niż Wydział 
Elektryczny Politechniki Białostockiej.

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

Wydział Elektryczny posiada ugruntowaną pozycję w środowisku 
naukowo-technicznym Podlasia. Wypromowano na nim ok. 3 900 
absolwentów. Wielu absolwentów Wydziału to dyrektorzy i kie-
rownicy działów w znaczących zakładach makroregionu.

 Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej powstał jako jeden z dwóch 
pierwszych wydziałów, założonej 1.12.1949 r. przez Naczelną Organizację Tech-
niczną, Prywatnej Wieczorowej Szkoły inżynierskiej w Białymstoku. jako pierwszy 
w Politechnice Białostockiej otworzył w 2005 r. studia doktoranckie na kierunku 
elektrotechnika.
 Kadra naukowa Wydziału to grupa specjalistów o najwyższych kwalifika-
cjach naukowych i dydaktycznych. Aktualnie Wydział zatrudnia 93 pracowników. 
Kształcenie na obu kierunkach studiów (elektrotechnika oraz elektronika i tele-
komunikacja) odbywa się w systemie trójstopniowym: 3,5 letnie studia i. stopnia 
(inżynierskie), 2 letnie studia ii. stopnia (magisterskie) i 4 letnie studia iii. stopnia 
(doktoranckie). Rekrutacja na semestr pierwszy jest wspólna dla obu kierunków 
studiów. Wybór kierunku następuje po pierwszym semestrze, na podstawie prefe-
rencji studentów i wyników, jakie osiągnęli oni z egzaminów i zaliczeń przedmio-
tów. O poziomie kształcenia i jakości procesu dydaktycznego na Wydziale świad-
czą uzyskane certyfikaty. Wydział posiada akredytację Komisji Akredytacyjnej 
Uczelni Technicznych (KAUT) oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) 
na kierunku elektrotechnika. 
 Na kierunku elektrotechnika studenci mają do wyboru 4 specjalności: auto-
matyka i technika mikroprocesorowa, automatyzacja przemysłu, elektroenergety-
ka i technika świetlna, a na kierunku elektronika i telekomunikacja – również 4 
specjalności: aparatura elektroniczna, elektronika przemysłowa, teleinformatyka 
i optoelektronika. Wybór specjalności następuje, zależnie od kierunku studiów, 
po trzecim lub czwartym semestrze. 

 Absolwenci kierunku elektrotechnika są zatrudniani w przemyśle do obsługi 
i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych systemów i urządzeń produkcyjnych, 
układów zasilania energią elektryczną, eksploatacji i wykonawstwa w energetyce 
zawodowej, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących prze-
mysłowe układy sterowania przy wykorzystaniu techniki mikroprocesorowej oraz 
zautomatyzowane układy napędowe i układy przekształcania energii elektrycznej, 
a także w przedsiębiorstwach produkujących i projektujących systemy oświetle-
niowe.
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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. Szczegól-
nie gorąco 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 stu-
diując na Uniwersytecie w Trieste, a zaraz po 

obronie zdobędę pracę w dużej korporacji. 
Teraz wiem, że studia dały mi solidne podsta-

wy oraz ogromną szansę poprzez otwarcie 
drzwi do świata 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, 

ogólnodostępne technologie. Atutem zatrud-
nienia w międzynarodowym koncernie jest 

możliwość ciągłego podwyższania swoich 
kwalifikacji oraz wielokulturowe  

środowisko pracy.

 Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja mogą podjąć pracę 
w gałęziach gospodarki wykorzystujących możliwości współczesnych systemów 
elektronicznych i teleinformatycznych – zarówno w dużych zakładach produkcyj-
nych i usługowych, biurach projektowych, zakładach produkcji sprzętu kontrolno-
pomiarowego, u dostawców usług internetowych i multimedialnych, bankowości, 
administracji, w szpitalach,  szkolnictwie zawodowym, a także w małych przed-
siębiorstwach, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie 
produkcji i napraw sprzętu elektronicznego oraz tworzenia i administrowania sieci 
teleinformatycznych.
 Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w różnych formach, takich jak: wykłady, 
ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, pracownie specjalistyczne, ćwi-
czenia projektowe, seminaria dyplomowe i konsultacje indywidualne. Wykłady są 
prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych technik audiowizualnych, w tym: 
rzutników multimedialnych, rzutników pisma i przeźroczy. Zajęcia projektowe są 
prowadzone w pracowniach komputerowych ze specjalistycznym oprogramowa-
niem. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w laboratoriach wyposażonych w no-
woczesny sprzęt. Częścią zajęć są wycieczki programowe do wybranych zakładów 
przemysłowych. Proces dydaktyczny jest wzbogacony o praktyki programowe od-
bywające się w różnych zakładach pracy, ich profil jest zgodny z obranym kierun-
kiem. 

Studenci, którzy uzyskują średnią ocen co najmniej 4,00, mogą studiować według 
indywidualnego planu studiów, na zasadach uchwalonych przez Radę Wydziału. 
Mogą też korzystać z programów wymiany międzyuczelnianej studentów: krajo-
wego MOSTECH i międzynarodowego Socrates-Erasmus. W roku akademickim 
2005/2006 na studia w uczelniach zagranicznych, w ramach programu Socrates-
Erasmus, wyjechało 28 studentów Wydziału Elektrycznego, m.in. do Danii, Portu-
galii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. W chwili obecnej Wydział ma podpisane umo-
wy o współpracy z 16 uczelniami w Europie.

Na Wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego oraz Studenckie 
Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Swoje zainteresowania naukowe stu-
denci mogą rozwijać w dwóch, działających na Wydziale kołach naukowych. Koło 
Naukowe „lUX” zrzesza 38 studentów, którzy interesują się ogólnie pojętą techni-
ką świetlną. Koło Naukowe Elektroników zrzesza 10 studentów kierunku elektro-
nika i telekomunikacja, których pasją jest realizacja różnych projektów z dziedziny 
elektroniki. Swą działalność rozpoczęło również Koło Naukowe „POWER”, które 
skupia studentów interesujących się zagadnieniami energetyki, a w szczególności 
problematyką niekonwencjonalnych źródeł energii. 

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



Wydział Informatyki

Dlaczego warto studiować 
na Wydziale Informatyki? 

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

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

Absolwenci naszego Wydziału pracują rów-
nież jako informatycy w wielu urzędach 
administracji państwowej i samorządowej.

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

Wydział informatyki, mimo, że powstał stosunkowo niedawno 
(w 1989 r.) szybko stał się istotnym ośrodkiem naukowo-dydak-
tycznym. Aktualnie jest jedyną jednostką we wschodniej części 
kraju, która prowadzi kształcenie w zakresie informatyki na 

wszystkich poziomach (inżynierskim, magisterskim i doktorskim). W roku akade-
mickim 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje na na-
szym Wydziale prawie 1400 studentów. Możemy się poszczycić świetnie przygoto-
waną kadrą naukowo-badawczą. Na wydziale zatrudnionych jest około 100 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. W 2006 r. Ministerstwo 
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniając dokonania naukowe wydziału, przyznało 
mu wysoką ii kategorię.

Dzięki znaczącemu wsparciu fi nansowemu w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Wydział dysponuje bogato wyposażonymi specjalistyczny-
mi laboratoriami dydaktycznymi oraz wysokiej klasy aparaturą naukowo-badaw-
czą (mamy m. in. 32-procesorowy klaster obliczeniowy).

Prowadzimy studia inżynierskie i magisterskie na kierunku informatyka. Student 
ma do wyboru specjalności: inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowa-
nia, metody informatyczne w bankowości i fi nansach. Prowadzimy studia licen-
cjackie na kierunku matematyka (specjalność: matematyczne metody informa-
tyki). Nasi studenci zdobywają wiedzę z ważnych dziedzin informatyki, np. bezpie-
czeństwa systemów iT, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, baz da-
nych, programowania, także systemów przenośnych (komórki, palmtopy). 

Posiadamy laboratoria wyposażone w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt. Studen-
ci na zajęciach mają dostęp do najbardziej popularnych narzędzi informatycz-
nych, m.in. Oracle, Microsoft  VisualStudio, Borland, iBM Rational, Matlab, Stati-
stica itp. 

Na Wydziale od 2002 r. działa Koło Naukowe Studentów, które posiada 4 sekcje: 
algorytmiczną, linuksa, grupa.NET, java. Koło Naukowe organizuje corocznie, 
od 2002 roku, Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym. Można w nim 
wygrać indeks Wydziału dla wszystkich członków zwycięskiej drużyny (za zajęcie 
pierwszego miejsca).  W zawodach do tej pory uczestniczyły drużyny m.in. z lO 
w Katowicach, lO im. Staszica w Warszawie, z Politechniki Warszawskiej i Poli-
techniki Poznańskiej. 
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STANISŁAW WURM

Ukończyłem kilka szkoleń związanych z zarzą-
dzaniem projektami oraz kursów manager-

skich. W początkowym okresie kariery zdoby-
łem kilkanaście certyfikatów technologicznych 

(m.in. CNE, MCE). Zdobyłem sporą wiedzę  
z zakresu zarządzania w biznesie podczas 

opracowania wielu strategii dla systemów 
klasy Business Intelligence. Zarządzałem 

kilkoma takimi projektami, nierzadko wystę-
pując też w roli głównego architekta propono-
wanych rozwiązań. Zdobyłem uznanie zarów-
no klientów, jak i członków podległych zespo-

łów. Pełniłem również funkcję Dyrektora Działu 
Inżynierii Oprogramowania w firmie Premium 

Technology Sp. z o.o.

Kolejnym etapem mojego zawodowego roz-
woju było rozpoczęcie pracy jako manager,  

w początkowej fazie jako Dyrektor Research 
And Development systemów BI i CRM, by  

w końcu objąć stanowisko Dyrektora Centrum 
Realizacji Kontraktów w Infovide S.A., w firmie 

zatrudniającej ponad 120 osób. Przez kilka lat 
pełnienia tej funkcji wykorzystałem wiedzę 

dotyczącą biznesu IT w kierunkach zarządzania 
ludźmi, finansami, sprzedażą usług oraz 

metodykami realizacji projektów. Występowa-
łem wielokrotnie w roli sponsora projektu, 

zarządzając kontraktami, podległym zespołem 
Project Managerów, handlowców i konsultan-

tów. Zatrudniłem i wykształciłem wielu kon-
sultantów i kierowników projektów. 

Poza tym jestem członkiem Project Manage-
ment Institute (PMI). Od ponad 6 lat zajmuję 
się zarządzaniem firmami konsultingowymi, 

tworzeniem strategii i taktyki rozwoju biznesu. 

k o n t a k t

PRZEMYSŁAW MISIEWICZ

Ukończyłem Wydział Informatyki w 1995 r. 
Do 1998 r. byłem asystentem w Katedrze 

Systemów Czasu Rzeczywistego Wydziału 
Informatyki PB. Jednocześnie, pracowałem 

w firmie ZETO na stanowisku programisty 
systemowego.

Silna specjalizacja i zacięcie inżynierskie skie-
rowały moje zainteresowania na nowe techno-

logie w sieciach komputerowych. Awans na 
Kierownika Działu Systemów Sieciowych,  

a co za tym idzie zwiększenie zakresu obo-
wiązków zmusiły mnie do podjęcia trudnej 

decyzji o rozstaniu się z Uczelnią.

Poświęciłem dobrze zapowiadającą się karierę 
naukową dla biznesu. 

Odpowiadałem za pracę zespołu zajmującego 
się rozpoznawaniem nowych technologii  

IT i możliwości wykorzystania ich w praktyce. 
Wraz z zespołem prowadziłem dobór,  instala-

cje i konfiguracje zaawansowanych urządzeń 
sieciowych (switche, rutery, ATM, ADSL)  

i systemów operacyjnych (HP Unix, Novell 
NetWare, MS Windows, Linux).

W roku 1998 zostałem Dyrektorem Pionu 
Oprogramowanie w firmie ZETO. Obecnie 

kieruję 34 osobowym zespołem pracowników. 
Jestem odpowiedzialny za kreowanie polityki 
pionu, zarządzanie, planowanie i nadzór nad 

projektami programistycznymi  
i wdrożeniowymi. 

Nasi studenci odbywają praktyki za-
wodowe przygotowujące do podjęcia 
pracy w renomowanych przedsię-
biorstwach, zarówno w Białymstoku 
(ZETO S.A., T-Matic, Biatel S.A.), jak 
i w innych miastach Polski (Microsoft 
Polska, Comarch S.A.), a nawet poza 
granicami kraju, m.in. w irlandii, Da-
nii, Niemczech i na Białorusi. 

Studenci naszego Wydziału zajmują 
wysokie lokaty w międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursach informa-
tycznych, m.in. w roku 2006 zajęli iii 
miejsce w konkursie „IMAGINE CUP 
2006”, wyprzedzając zespoły takich 
uczelni jak: Politechnika Warszawska, 
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 
Warszawski czy AgH.

Absolwenci Wydziału informatyki są 
bardzo cenionymi pracownikami na 
rynku pracy. Są chętnie zatrudnia-
ni przez największych pracodawców 
w branży iT. Wielu z nich zajmuje sta-
nowiska kierownicze, poczynając od 
firm rynku lokalnego: ZETO, T-Matic, 
Biatel, a kończąc na największych: SAP 
Polska, Hewlett-Packard Polska, Mic-
rosoft, Motorola, Siemens, infovide, 
Premium Technology, Computerland.

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



Wydział Mechaniczny

Dlaczego warto studiować  
na Wydziale Mechanicznym? 

Wydział Mechaniczny Politechniki 
Białostockiej proponuje kandydatom reno-
mowane studia 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 
działających 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 absolwenci 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

Według danych z listopada 2006 r. tytuł magistra inżyniera i inży-
niera na Wydziale Mechanicznym, w ciągu 57 lat jego istnienia, 
uzyskało 6436 osób. Nasi absolwenci pracują w większości przed-
siębiorstw Podlasia. Reprezentują też oni firmy krajowe i między-

narodowe o uznanej renomie. Kwalifikacje absolwentów Wydziału Mechanicznego 
są cenione nie tylko w regionie, ale też w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Na Wydziale Mechanicznym w chwili obecnej 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 
99 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wydział Mechaniczny ma uprawnienia do kształcenia studentów na czterech kie-
runkach: 
• mechanika i budowa maszyn (od 1949 r.), 
• automatyka i robotyka (od 1993 r.),
• edukacja techniczno-informatyczna (od 2005 r.),
• inżynieria biomedyczna (od 2007 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).
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Absolwenci każdego kierunku studiów i stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mogą 
przystąpić do rekrutacji na dowolny kierunek studiów ii stopnia, którego ukoń-
czenie daje tytuł magistra. Takie same zasady obowiązują na studiach niestacjo-
narnych. 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 uzy-
skały w 2006 r. pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W rapor-
cie z wizytacji Zespołu Ekspertów PKA podkreślono bardzo dobre wyposażenie 
laboratoryjne Wydziału, aktywne studenckie koła naukowe oraz wysoki poziom 
kadry dydaktycznej. 

Do oceny parametrycznej wyników nauki studentów studiów stacjonarnych wy-
korzystuje się od roku 1999 system ECTS (European Credit Transfer System). 
Dzięki jego wprowadzeniu, wydział uczestniczy w projektach tworzenia jednolitej 
europejskiej przestrzeni akademickiej, a także w międzynarodowej wymianie stu-
dentów i nauczycieli. Studenci studiów niestacjonarnych są oceniani na podsta-
wie ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych ze wszystkich zajęć przewidzianych 
w planie studiów. integralną częścią dydaktycznej działalności wydziału są studia 
niestacjonarne i stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone 
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Łomży (utworzonym w 2004 r.). 

Ambitnych studentów zachęcamy do robienia kariery naukowej i rozpoczęcia u nas 
studiów doktoranckich. 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 prowadzo-
ne są studia doktoranckie. Wydział posiada również uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja 
maszyn (od 2006 r.). 

Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, tel. 085 746 92 07, e-mail: demleon@pb.edu.pl



Wydział Zarządzania

jest to najmłodsza (od 1990 r.), a zarazem największa, jednostka naukowo- 
-dydaktyczna Politechniki Białostockiej. Kształci na czterech, niezwykle 
 popularnych  kierunkach studiów, takich jak: 

• zarządzanie,
• politologia,
• turystyka i rekreacja,
• zarządzanie i inżynieria produkcji.

Studia odbywają się w trybie dziennym – bezpłatnym (stacjonarne), a także wie-
czorowym i zaocznym – płatnym (niestacjonarne). Dydaktykę i badania naukowe 
na Wydziale Zarządzania prowadzi 123 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Studia na Wydziale Zarządzania stwarzają możliwość uzyskania profesjonalnego 
wykształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, pro-
cesami produkcji, turystyką oraz na politologii. 

Spośród wszystkich jednostek Politechniki Białostockiej Wydział Zarządzania wy-
syła rocznie największą liczbę studentów na studia zagraniczne w ramach unijnego 
programu Socrates-Erasmus (ok. 40-50 osób). 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. W ramach programu każdego roku 
Wydział przyjmuje też od kilku do kilkunastu studentów zagranicznych.  

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 
zarówno 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 Portuga-
lii, Danii, Włoszech, Finlandii, Niemczech 
i Francji, w ramach programu Socrates- 
-Erasmus. Studenci mogą też uzyskać pod-
wójny dyplom w ramach zawartej umowy 
między Politechniką Białostocką a University 
College Vitus Bering Denmark w Danii.

Wydział Zarządzania daje możliwość uczest-
niczenia w wielu kołach naukowych oraz 
agendach studenckich, które rozwijają 
umiejętności potrzebne w późniejszym życiu 
zawodowym oraz pozwalają miło spędzić 
czas po zajęciach. 

Dziekan Wydziału 
dr hab. Zofia Tomczonek, prof. nzw.
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ANNA KOSZKUć

We wrześniu ubiegłego roku ukończyłam 
Zarządzanie w handlu zagranicznym 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 decyzji,  
odporność na pracę w warunkach stresu, 

komunikatywność, znajomość komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej. 

Uczestnictwo w konferencjach oraz członko-
stwo 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”.

k o n t a k t

ARTUR MOSIEJ

Dzięki studiom na Wydziale Zarządzania udało 
mi się znaleźć satysfakcjonującą mnie pracę  

w koncernie Nestle Poland. 

Dzięki szerokiej gamie specjalności miałem  
możliwość wyboru najbardziej mnie  

interesującej. 

Ciekawą ofertą Wydziału była również  
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.

Studenci rozwijają swe zdolności i pasje 
w różnych kołach naukowych, jak np.: 

• Regionalne Koło Naukowe Przyjaz-
nych Systemów Społeczeństwa in-
formacyjnego, 

• Studenckie Koło Naukowe Finan-
sów i Rachunkowości, 

• Studenckie Koło Naukowe Między-
narodowych Stosunków gospodar-
czych,

• Studenckie Koło Naukowe Turysta, 
• Studenckie Koło Organizacji i Za-

rządzania. 

Wydział Zarządzania organizuje kilka-
naście konferencji naukowych rocznie, 
m.in. dla młodych pracowników nauki 
i studentów. 

Wydział Zarządzania mieści się w Kleo-
sinie. Posiada doskonałą bazę lokalową, 
nowoczesne, przestronne budynki 
(np. Hala „Berlin” posiadająca funkcjo-
nalnie zaaranżowaną przestrzeń dosto-
sowaną do komfortowego studiowania), 
sale komputerowe wyposażone w sprzęt 
najnowszej generacji oraz własną infra-
strukturę: bibliotekę, czytelnię, punkty 
ksero, bufet.

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



Dlaczego warto studiować  
na Zamiejscowym Wydziale 
Zarządzania Środowiskiem? 

Wydział przygotowuje specjalistów w najbar-
dziej poszukiwanych zawodach w naszym 
regionie, w kraju i za granicą. Obecnie trudno 
przecenić rolę specjalistów od gospodarowa-
nia na obszarach przyrodniczo cennych. 
Jednocześnie drewno jako towar i oparty na 
nim przemysł 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 Białymstoku, ze względu na niższe koszty 
utrzymanie. Z uwagi na mniejsze grupy 
studentów możemy traktować ich bardziej 
indywidualnie. Studenci oprócz nauki mogą 
przez cały rok korzystać 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.

Wydział rozpoczął działalność w 2002 r. jako pierwszy przed-
stawiciel wyższych uczelni w centrum szczególnie cennych 
przyrodniczo obszarów Podlasia.  Prowadzi studia i stopnia, 
inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku ochro-

na środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo 
cennych. Naszą misją jest wykształcenie kadry specjalistów oraz aktywny 
udział w realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju województwa 
podlaskiego oraz lokalnych strategii euroregionu Puszczy Białowieskiej: 
ochrony środowiska, ekonomicznego i społecznego rozwoju zrównoważo-
nego kulturowo i ekologicznie oraz logistycznego wsparcia dla projektów 
edukacji środowiskowej.

W trakcie 7 semestrów przygotowujemy specjalistów do zarządzania 
wszystkimi komponentami środowiska, zapewniając ich aktywny udział 
w kształtowaniu nowoczesnej polityki proekologicznej w sferze gospodar-
czej i administracyjnej. Absolwenci nabywają również umiejętność progra-
mowania i organizowania proekologicznych form działalności gospodar-
czej na obszarach przyrodniczo cennych. Uczą się profesjonalnego przygo-
towania programów rozwojowych w aspekcie regionalnym i lokalnym oraz 
programów zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych. Są rów-
nież przygotowani do kontynuacji studiów ii stopnia na kierunkach ochro-
na środowiska i zarządzanie.

Ogromny czteroletni wysiłek organizacyjny Politechniki Białostockiej i władz 
samorządowych regionu zaowocował zaakceptowaniem przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału oraz in-
frastruktury, w postaci bazy lokalowej i aparatury dydaktyczno-naukowej, 
zapewniającej prawidłową realizację celów kształcenia. Oprócz własnych 
pracowni i laboratoriów, studenci mają bezpośredni kontakt z największym 
żywym laboratorium – Puszczą Białowieską. 

Rozwój Wydziału oraz nawiązanie ścisłej współpracy z największymi 
przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego w Hajnówce, pozwoliły na utwo-
rzenie od 2007 roku studiów i stopnia inżynierskich stacjonarnych i niesta-
cjonarnych o kierunku technologia drewna i specjalności zarządzanie pro-
dukcją (po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Mają 
one wspierać koncepcję rozwoju regionalnego, zapisaną w celach strategicz-
nych pierwszego rzędu województwa podlaskiego (rozwój średniej i drobnej 
wytwórczości) oraz w misji naszego województwa (otwarcie na przedsiębior-
czość, partnerstwo i współpracę). Zadaniem Wydziału jest przygotowanie 
kadr do pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki związanych z prze-
twarzaniem drewna, a zwłaszcza w przemyśle tartacznym, tworzyw drzew-
nych, meblarskim i stolarki budowlanej. Absolwenci w trakcie 7 semestrów 
nabędą nie tylko ogólną wiedzę inżynierską, ale także umiejętności rozwią-
zywania problemów o charakterze technicznym, technologicznym, ekono-
miczno-organizacyjnym i inwestycyjnym.

Zamiejscowy Wydział  
Zarządzania Środowiskiem  
w Hajnówce
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Studenci mają szansę brać udział w ćwiczeniach tere-
nowych na rzecz Urzędu Miasta i gminy Hajnówka. 
Mogą też odbyć praktyki zawodowe w Zakładzie la-
sów Naturalnych iBl w Białowieży, Starostwie Powia-
towym w Hajnówce oraz w Przedsiębiorstwie Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, urzędach gmin i miast. 

Od lat Hajnówka, miasto leżące w sercu Puszczy Bia-
łowieskiej, była związana z przemysłem drzewnym.  
Przez lata napływała do niej fala ludności z różnych 
stron: Polacy, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, 
Niemcy. Miasto liczy obecnie ok. 25 tysięcy miesz-
kańców. Wydział  ściśle współpracuje z władzami sa-
morządowymi oraz z licznymi instytucjami i przed-
siębiorstwami w Hajnówce.

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
ul. j. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, tel. 085 682 95 01, e-mail: wzs.dziekanat@pb.edu.pl



Wdniu 20 sierpnia 2001 r. Politechnika Białostocka uzyskała zgodę 
ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na utwo-
rzenie zamiejscowej jednostki organizacyjnej. Po raz pierwszy ma-
turzyści szkół średnich uzyskali możliwość ukończenia państwo-

wych studiów inżynierskich o profilu technicznym we własnym regionie.

Obecnie Zamiejscowy Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej kształci 
studentów na kierunku: mechanika i budowa maszyn, na trzech specjalnościach: 
1) komputerowe wspomaganie projektowania, 2) inżynieria w logistyce, 3) diagno-
styka pojazdów samochodowych (nowa).

Aktualnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje łącznie ponad 
300 studentów. Na wydziale zatrudnionych jest 15 pracowników naukowych. 
Na Wydziale działa studenckie koło naukowe o nazwie „Rapidograf ”. Wydziałowe 
laboratorium Mechaniki i Budowy Maszyn wyposażone jest w aparaturę pomia-
rową i badawczą, umożliwiającą zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu 
kształcenia. Ponadto na Wydziale prowadzone są kursy i studia podyplomowe oraz 
organizowana jest coroczna konferencja naukowo-praktyczna: „Energia w nauce 
i technice”, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród pra-
cowników nauki, jak i kadry inżynieryjno-technicznej pracującej w przemyśle.

Dlaczego warto studiować  
na Zamiejscowym Wydziale 
Mechanicznym? 

Nasi absolwenci nie mają problemów ze 
znalezieniem zatrudnienia i są poszukiwani 
na rynku pracy. Firma AWISTA w Suwałkach 
złożyła ostatnio ofertę zatrudnienia naszych 
pięciu absolwentów, po uprzednim przeszko-
leniu z techniki cięcia laserowego. 

Jako jedyni w Suwałkach kształcimy  specjali-
stów w zakresie komputerowego wspomaga-
nia projektowania, którzy znajdują pracę 
m. in. w pionach utrzymania ruchu, konstruk-
cyjnych i technologicznych w takich firmach 
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
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ZDZISŁAW BORYSEWICZ

Jestem studentem III roku studiów niestacjo-
narnych Zamiejscowego Wydziału Mechanicz-
nego 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 słuszno-
ści podjętej decyzji. Jestem zadowolony  

z poziomu wykładów i ćwiczeń. Kadra nauko-
wa Wydziału reprezentuje wysoki poziom. 

Myślę, że wiedza wyniesiona ze studiów  
i moje doświadczenie zawodowe pozwolą mi  

na dalszy rozwój zawodowy.

k o n t a k t

URSZUlA JUREWICZ

Ukończyłam studia w Zamiejscowym Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Białostockiej 

w Suwałkach na kierunku mechanika i budowa 
maszyn na specjalności inżynieria w logistyce. 

Od lutego 2007 r. pracuję w firmie „AQUAEL” 
w Suwałkach jako technolog. Aktualnie spo-

rządzam instrukcje obsługi stanowisk produk-
cyjnych do wytwarzania detali akwarystycz-

nych. Najbardziej przydatna w mojej pracy jest 
wiedza z technik wytwarzania, projektowania 

procesów technologicznych i logistyki obejmu-
jącej organizację zaplecza technicznego pro-
dukcji. Bardzo mile wspominam studia tech-

niczne na Politechnice i uważam, że po ich 
ukończeniu absolwenci mają większe szanse  

w znalezieniu zatrudnienia niż absolwenci  
tzw. kierunków miękkich.

Zamiejscowy Wydział Mechaniczny 
Politechniki Białostockiej w Suwałkach 
dysponuje budynkiem dydaktycznym 
i laboratorium wydziałowym położonym 
przy ul. Sejneńskiej 35 oraz  aulą przy 
ul. Szkolnej 2. W skład całego komplek-
su wchodzą:  2 aule, 7 sal ćwiczenio-
wych, 2 sale komputerowe, 16 pracowni 
specjalistycznych, biblioteka.

Niewątpliwym atutem studiowania w Su-
wałkach są tereny północno-wschodniej 
części Polski, które stanowią część Poje-
zierza Suwalsko-Augustowskiego. Wokół 
Suwałk leżą atrakcyjne tereny i obiekty, 
niezwykle cenne zarówno pod wzglę-
dem przyrodniczym (parki, rezerwaty, 
pomniki przyrody), jak i krajoznaw-
czym (zespoły poklasztorne, ruiny pa-
łaców i dworków, ozdobne budowni-
ctwo drewniane, zabytki sakralne, w tym 
molenny staroobrzędowców) oraz tury-
styczno-rekreacyjnym (jeziora, rzeki, 
lasy).

Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Suwałkach
ul. Sejneńska 35, 16-400 Suwałki, tel. 087 563 02 58, e-mail: zwmpb@pb.edu.pl
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e Politechnika Białostocka prowadzi rekrutację on-line od 2006 r. Pierwszy raz uruchomiono ją dla 
kandydatów planujących rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2006/2007. Obecny system 
– przeznaczony dla maturzystów 2007 – ma nową wersję, bardziej udoskonaloną i przyjazną dla 
użytkownika. Rekrutacja przez internet stała się motywem przewodnim kampanii reklamowej, którą 

uczelnia wprowadziła wiosną 2007 r. pod hasłem „Zaloguj się na Politechnikę. Zostań magistrem inżynie-
rem. www.pb.edu.pl”. 

Przeznaczenie systemu IRK

 System iRK umożliwia kandydatom na 
studia samodzielną rejestrację – za pośredni-
ctwem internetu – na poszczególne kierun-
ki studiów, składające się na ofertę uczelni. 
Dzięki zastosowaniu systemu kandydat może 
na bieżąco śledzić informacje o procesie swo-
jej 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 możliwy będzie moż-
liwy ze strony głównej Politechniki Białosto-
ckiej (www.pb.edu.pl).

Menu główne systemu IRK

Objaśnienia:
1. Kliknięcie na link Start umożliwia przej-

ście na stronę główną systemu iRK, na-
tomiast link Aktualności powoduje 
wyświetlenie aktualności i ogłoszenia 
dotyczące rekrutacji, które zaleca się na 
bieżąco śledzić.

2. Kliknięcie na link Katalog pozwala na 
przeglądanie oferty studiów uczelni.

System	Internetowej	Rekrutacji	Kandydatów	na	studia	(IRK)	–	P	o	r	a	d	n	i	k

i najczęściej występujące problemy oraz szczegóły organi-
zacji i zasad rekrutacji.

3. Kliknięcie na link Rejestracja 
umożliwia przejście do okna reje-
stracji kandydata do systemu. 

4. Kliknięcie na link Wejście przeno-
si użytkownika do okna logowania 
do osobistego konta kandydata. 
login do konta to PESEl kandy-
data podany podczas rejestracji.

5. Kliknięcie na link Pomoc przeno-
si użytkownika do systemu pomo-
cy dla kandydatów, który zawiera: 
pomoc techniczną, odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania FAQ 

6. Po wejściu i pomyślnym zalogowa-
niu kandydatowi wyświetla się stro-
na jego osobistego konta, na której 
pojawia się nowa pozycja w menu 
– Moje konto. Kliknięcie tego lin-

ku 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 Zmia-
na hasła przenosi użytkownika do formularza ze zmianą 
hasła. Kliknięcie na link Wyjście powoduje wylogowanie 
się z systemu. Kliknięcie linku Strona startowa przenosi 
kandydata do strony startowej jego osobistego konta.

Strona osobistego konta kandydata  
w systemie IRK (przykład)

 Tabelka Rejestracja krok po kroku pomoże w uzupeł-
nieniu 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 po-
woduje wyświetlenie formularza do uzupełniania danych 
osobowych. Kliknięcie linku wybierz kierunki studiów po-
zwoli kandydatowi na przeszukiwanie oferty studiów i doko-
nanie zapisu na wskazany program studiów. Kliknięcie lin-
ku 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 wygenero-
wanie uzupełnionych odpowiednimi danymi druków przele-
wu 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 odpowiedniego linku. 
Najważniejsze linki to:
• prześlij zdjęcie do legitymacji – kliknięcie linku wy-

świetla stronę, na której kandydat otrzymuje informację 
o wymogach, jakie powinno spełniać zdjęcie do elektro-
nicznej legitymacji studenckiej oraz formularz do wczy-
tania zdjęcia,

• drukuj przelew – kliknięcie linku umożliwia wydruko-
wanie wypełnionego przelewu. jeśli nie ma możliwości 
wydruku można wygenerować dane do przelewu korzy-
stając z linku dane do przelewu,
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• wybrane egzaminy – kliknięcie linku pozwala na spraw-
dzenie 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 pro-
gramu studiów, na które kandydat był zapisany (tabela 
poniżej).

Wyniki rekrutacji (przykład)

Zdjęcia  
do elektronicznej  
legitymacji  
studenckiej

Zdjęcia do elektronicznej le-
gitymacji studenckiej, które 
przesyła kandydat powinno 
spełniać wymagania okre-
ślone w formularzu do wczy-
tywania zdjęcia dostępnego 
po kliknięciu linku prześlij 
zdjęcie do legitymacji znaj-
dujących się w sekcji Moje 
dane w górze głównego 
okna na koncie kandydata.

Zdjęcie do elektronicznej 
legitymacji studenckiej po-
winno spełniać te same wy-
magania, co zdjęcie do do-
wodu osobistego. Oto one: 

Wpłaty

Na Politechnice Białostockiej funkcjonuje system płatności 
masowych. Każdy kandydat w tym systemie posiada indy-
widualny numer rachunku bankowego, na który powinien 
wnosić opłatę tylko za postępowanie rekrutacyjne. Wyge-
nerowanie tego numeru rachunku możliwe jest przy pomocy 
linków drukuj przelew oraz dane do przelewu znajdują-
cych się w sekcji Moje wpłaty u dołu głównego okna na kon-
cie kandydata.

1. Kolorowe zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów 
z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, 
z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomier-
nego oświetlenia twarzy, na jednolitym jasnym tle kon-
trastującym 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 nosząca nakry-
cie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – foto-
grafię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. 

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączo-
nej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciem-
nymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu 
wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o nie-
pełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączo-
nej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy 
jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać za-
świadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym 
zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji. 

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć:
−	 rozdzielczość min. 300 dpi,
−	 rozmiar 300 × 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie 

w rozmiarze 2 cm × 2,5 cm z odpowiednią jakością,
−	 format jPg,
−	 maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kB. 

www.pb.edu.pl 
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Co to jest Erasmus ?
 Erasmus jest programem dla szkolnictwa 
wyższego – skierowany jest przede wszyst-
kim do uczelni, ich studentów i pracowni-
ków. Celem Erasmusa jest podnoszenie jako-
ści kształcenia w krajach uczestniczących 
w tym programie poprzez rozwijanie mię-
dzynarodowej współpracy między uczelnia-
mi oraz wspieranie mobilności studentów 
i pracowników szkół wyższych. Kraje uczest-
niczące w programie Erasmus: 27 krajów 
Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego, Ob-
szaru gospodarczego: islandia, lichtenstein, 
Norwegia, kraj kandydujący : Turcja.
 Programowi Erasmus patronuje Deside-
rius Erasmus (1469-1536), zwany Erazmem  
z Rotterdamu. Uniwersalną koncepcję mą-
drości postrzegał jako klucz do wzajemnego 
zrozumienia między narodami. Wybitny 
znawca teologii, edukacji, retoryki i studiów 
klasycznych, a także błyskotliwy satyryk. Stu-
diował i nauczał we Francji, Anglii, Włoszech, 
Szwajcarii i na terenach obecnej Belgii. 

Program Erasmus umożliwia:
1. Wymianę studentów:
• wysyłanie studentów na cześć studiów do 

partnerskich uczelni krajów uczestniczą-
cych i przyjmowanie studentów z tych 
uczelni (w uczelni goszczącej studenci re-
alizują uzgodniony program studiów 
trwający od 3 miesięcy do 1 roku akade-
mickiego),

• wysyłanie studentów na praktyki do 
współpracujących instytucji, firm, orga-
nizacji w krajach europejskich na okres 
od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego

2. Wymianę pracowników uczelni:
• wysyłanie nauczycieli akademickich do 

partnerskich uczelni i przyjmowanie wy-
kładowców z tych uczelni w celu prowa-
dzenia przez nich zajęć dydaktycznych,

• wysyłanie nauczycieli akademickich do 
partnerskich uczelni oraz do innych 
współpracujących instytucji, organizacji, 
przedsiębiorstw w celach szkoleniowych 
(doskonalenie własnych kwalifikacji, po-
szerzanie wiedzy w danej dziedzinie, 
udział w szkoleniach itp.)

Program Erasmus to program, 
który oferuje również możliwość:
– lepszego poznania języka, tradycji, kultu-

ry innego kraju, obyczajów jego miesz-
kańców,

– uzyskania nowych doświadczeń i przyja-
ciół nie tylko w Europie, ale też z całego 
świata, bowiem na uczelniach zagranicz-
nych można spotkać m.in.: Amerykanów, 
Brazylijczyków, japończyków. 

Europejski System Transferu Punktów (European Credit 
Transfer System) ułatwia precyzyjne ustalenie oraz rozlicze-
nie nakładu pracy stypendysty, co potrzebne jest do zrealizo-
wania uzgodnionego progamu studiów. Za pełny rok akade-
micki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów kre-
dytowych, a za semestr 30.

Program Erasmus oferuje studentom:
1. wyjazdy do uczelni partnerskich w krajach uczestniczą-

cych w programie,
2. stypendium w kwocie od 200 Euro do 350 Euro na mie-

siąc pokrywające koszt zakwaterowania podczas pobytu 
za granicą,

3. zwolnienie z opłaty czesnego na uczelni zagranicznej,
WAŻNE !
Studenci płatnych kierunków w PB opłacając semestr na swoim macierzy-
stym wydziale wyjeżdżają za granicę na identycznych zasadach.

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

5. zachowanie statutu studenta – stypendysta nie traci sta-
tusu studenta uczelni Politechniki Białostockiej (utrzym-
je prawo do przyznanej pomocy materialnej),

6. praktyki zawodowe trwające od 3 do 12 miesięcy.
 Okres studiów odbytych za granicą zostanie w pełni zali-
czony. Oznacza to, że student nie traci semestru czy dwóch. 
Po powrocie jest rejestrowany na kolejny semestr razem  
ze studentami, których opuścił na krótko.

Kryteria formalne ubiegania się  
o status Studenta Erasmusa:

Student powinien być :
• oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzą-

cym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magista, 
magistra inżyniera lub doktora (tylko i wyłącznie studen-
ci studiów doktoranckich) w Politechnice Białostockiej; 
uprawnienia przysługują również studentom studiów za-
ocznych, wieczorowych i ośrodków zamiejscowych Poli-
techniki Białostockiej,

• w momencie wyjazdu studentem co najmniej trzeciego 
roku studiów,

• obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Pro-
gramie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy 
albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski.
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Zasady rekrutacji w Programie Erasmus:
1. Rekrutacja odbywa się na poszczególnych Wydziałach 

(harmonogram rekrutacji umieszczony na stronie interne-
towej www.pb.edu.pl),

2. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie :
• średniej ocen,
• znajomości języka obcego, 
• zgodności programu studiów w uczelni partnerskiej 

z programem studiów w PB.
3. Egzamin z języka – Biuro Erasmus przy współudziale 

Studium języków Obcych PB organizuje egzamin spraw-
dzający z języka angielskiego i niemieckiego (istnieje 
również możliwość zdawania egzaminu ze znajomości 
języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, jeśli za-
istnieje taka konieczność).

4. Rekrutacja jest przeprowadzana z regułu dwa razy w roku.
5. Przywilejem studentów PB jest skorzystanie z tej możli-

wości tylko jeden raz w trakcie studiów. jednak student, 
który odbył cześć studiów w zagranicznej uczelni part-
nerskiej może również skorzystać z wyjazdu na praktykę 
w ramach tego samego programu. Politechnika Białosto-
cka posiada bogatą ofertę uczelni partnerskich i sukce-
sywnie pracuje nad jej poszerzeniem. Miejsc na wyjazdy 
dla studentów co roku przybywa. Politechnika Białosto-
cka podpisała umowy bilateralne w ramach Programu 
Erasmus z uczelniami w następujących krajach: Austria, 
Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, gre-
cja, Holandia, Hiszpania, litwa, Niemcy, Portugalia, 
Włochy, Wielka Brytania, Słowacja. lista uczelni part-
nerskich znajduje się na stronie www.pb.edu.pl

Umowa o podwójnym dyplomowaniu  
z Danią 

Dwa dyplomy: polski i duński

Wychodząc na przeciw 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 Hor-
sens.  

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 przy-
gotowania pracy dyplomowej. Nauczanie i ocenianie studentów 
uczestniczących programie podwójnego dyplomowania w uczel-
ni partnerskiej będzie prowadzone w języku angielskim. Po speł-
nieniu wymaganych kryteriów studenci otrzymają dwa dyplomy, 
polski – Politechniki Białostockiej oraz duński – University College 
Vitus Bering Denmark. 
Uniwersytet UVB oferuje studentom PB kształcenie na następują-
cych kierunkach: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Glo-
bal Business Engineering, Value Chain Management (International 
logistics), Marketing Economy. Studenci mogą uczęszczać na bez-
płatny kurs języka duńskiego.

CZYM SIę RÓŻNI STUDIOWANIE W DANII?

W University College Vitus Bering Denmark (www.vitusbering.
com) studiuje około ��00 studentów oraz około �00 studentów w 
ramach wymiany międzynarodowej. Uczelnia współpracuje z po-
nad 100 uczelniami partnerskimi z �0 krajów. Zatrudnia ��0 pra-
cowników, z których około �0 nauczycieli każdego roku wyjeżdża 
do innych uczelni zagranicznych w celu zdobywania doświadcze-
nia lub prowadzenia wykładów.

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

Umowa o podwójnym dyplomowaniu jest dla studentów Politech-
niki 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. 08� 7�6-��-62, e-mail: m.kosior@pb.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela:
 

Biuro ERASMUS działające na Politechnice Białostockiej,
ul. Wiejska ��A pok. 1C, 1�-��1 Białystok

tel.  (08�) 7�6-�0-��, (08�) 7�6-�6-61
e-mail: erasmus@pb.edu.pl; www.pb.edu.pl/socrates
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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 Studentów.

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 wykwalifiko-
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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28 studenckich kół naukowych działa na Politechnice Białostockiej. 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 kole niejednokrotnie bywa startem do kariery zawodowej. Jest też bar-
dzo inspirującą przygodą dla tych studentów, którzy są ambitni i przedsiębiorczy. Zapisz się 
do Studenckiego Koła Naukowego, na pewno nie pożałujesz!

Wydział Nazwa koła Strona www Opiekun Kontakt

Wydział 
Architektury FORMA — dr Adam Jakimowicz jakima@pb.edu.pl

085 746 99 05

Wydział 
Budownictwa 
i Inżynierii 
Środowiska

Koło Naukowe 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ — dr inż. Jerzy Obolewicz

obolewicz@poczta.
onet.pl

085 746 95 92

Studenckie Koło Naukowe 
DROGOWIEC

www.drogowiec.
pb.bialystok.pl 

dr inż. Bożenna 
Kierus- Gogacz

drogowiec@pb.edu.pl
085 746 96 04

Studenckie Koło Naukowe 
Inżynierii Środowiska — dr inż. Dariusz Boruszko

boruszko@pb.edu.pl
085 746 95 60
085 746 96 41

Studenckie Koło Naukowe 
Ochrony Srodowiska — dr Dan Wołkowycki danwol@pb.edu.pl

085 746 96 31

Wydział 
Elektryczny

Studenckie Koło Naukowe  
LUX

http://we.pb.
bialystok.pl/ 
~kolo_lux/

dr inż. Krzysztof Zaremba zaremba@pb.edu.pl
085 746 94 47

Studenckie Koło Naukowe 
Elektroników

http://we.pb. 
edu.pl/~kne/ dr inż. Andrzej Karpiuk akar@pb.edu.pl

085 746 94 17

Wydział 
Informatyki

Koło Naukowe Studentów 
Wydziału Informatyki

http://kwi.
pb.bialystok.pl dr Cezary Bołdak

boldak@ii.pb.bialystok.
pl 

085 746 91 01

Koło Naukowe „Mobilne 
Systemy Inteligentne” — dr inż. Teodora Dimitrova 

- Grekow
teodora@ii.pb.edu.pl

085 746 91 62

Wydział 
Mechaniczny

MUPS – CLUB — prof. dr hab. inż. Roman 
Hejft

rhj@pb.edu.pl
085 746 92 80

Studenckie Koło Naukowe 
Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej

www.knmiis.
pb.bialystok.pl

dr inż. Andrzej 
Łukasiewicz

aluka@pb.edu.pl
085 746 93 12

Koło Naukowe Energetyków  i 
Chłodników

www.energetyka.
pb.edu.pl

dr inż. Mirosława 
Kołodziejczyk

mirka@pb.edu.pl
085 746 92 74

AUTO-MOTO-CLUB www.automotoclub.
pb.edu.pl dr inż. Jarosław Czaban jczaban@pb.edu.pl

085 746 92 16

ORTHOS www.orthos.
pb.bialystok.pl dr inż. Jarosław Sidun jareks@pb.edu.pl

085 746 92 53
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Wydział 
Mechaniczny

Studenckie Koło Naukowe 
Automatyzacji Procesów 
Przemysłowych

www.knapp. 
pb.edu.pl dr inż. Zbigniew Kulesza kuleszbi@pb.edu.pl

085 746 92 34

Koło Naukowe Biocybernetyki 
i Systemów Informatycznych

www.
biocybernetyka.
pb.bialystok.pl

dr inż. Marcin Derlatka mder@pb.edu.pl
085 746 92 22

Koło Naukowe Robotyki — dr inż. Ryszard Szczebiot szymonkopyra@o2.pl
085 746 92 32 

Wydział 
Zarządzania

Regionalne Koło 
Naukowe Przyjaznych 
Systemów Społeczeństwa 
Informacyjnego

— prof. zw. dr hab. inż. 
Joanicjusz Nazarko

piotrph@pb.edu.pl
085 746 98 98

Studenckie Koło Naukowe 
Finansów i Rachunkowości — dr Anna Linowska linowska@op.pl

085 746 98 58

Studenckie Koło Naukowe 
Marketingu

http://sknm.
pb.bialystok.pl/
glowna.html

prof. Tadeusz Popławski
dr Katarzyna Krot

sknm-pb@wp.pl
085 746 98 06

Studenckie Koło Naukowe 
Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych

www.msg.pb.edu.pl dr Katarzyna Czerewacz info@msg.pb.edu.pl
085 746 98 22

Studenckie Koło Naukowe 
TURYSTA

www.4macja.
pb.edu.pl dr inż. Mikołaj Jalinik jalinik@op.pl

085 746 98 52

Koło Naukowe Organizacji i 
Zarządzania „Formacja” — dr inż. Wiesław Urban piterwys@interia.pl

085 746 98 24

Koło Naukowe „Zarządzania 
Produkcją” — dr inż. Agata Lulewicz 085 746 98 24

Zamiejscowy 
Wydział 
Mechaniczny 
w Suwałkach

RAPIDOGRAF — dr inż. Wiesław Załuska zefir7@wp.pl
085 746 91 46

Zamiejscowy 
Wydział 
Zarządzania 
Środowiskiem  
w Hajnówce

Koło Naukowe Fizyki 
Środowiska

http://zwzs.
pb.bialystok.pl/
www.fizyka/ 
index.html 

dr Michał Piwnik zwzs@wp.pl
085 684 23 13

Naukowe Koło Biologiczne dr Elżbieta Oleksiejczuk elzbieta007@wp.pl
085 682 95 00

Studenckie Koło Naukowe 
Gospodarowania 
Środowiskiem

dr Artur Michałowski knzr-zwzs@o2.pl
085 682 95 00
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Politechnika Białostocka posiada bardzo do-
brą bazę sportową, usytuowaną w jednym 
kompleksie uczelnianym. główną areną za-
jęć sportowych jest hala sportowa w Akade-
mickim Centrum Sportu, oddana do użytku 
w marcu 2006 roku. jest ona obiektem dwu-
kondygnacyjnym, o łącznej powierzchni 
użytkowej 3987 m2. Na pierwszym poziomie 
znajdują się: siłownia  – 226 m2, sala sportów 
walki 271 m2, sala tenisa stołowego – 216 m2  
i sala aerobiku 213 m2. Na drugim poziomie 
znajduje się sala gier zespołowych o łącznej 
powierzchni 968 m2, z pełnym wyposaże-
niem, na które składają się dwa boiska do 
siatkówki, dwa boiska do koszykówki, boisko 
do piłki ręcznej, futsalu, badmintona, tenisa 
ziemnego. Oprócz hali ACS Politechnika po-
siada nowoczesną siłownię w budynku Wy-
działu Budownictwa i inżynierii Środowiska. 
Organizacją życia sportowego na Uczelni 
zajmuje się Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu, posiadające w swoich szeregach 
wysoko wykwalifikowane kadry nauczyciel-
sko-trenerskie. 

korty tenisowe

Od 10 lat na Politechnice Białostockiej funk-
cjonuje kompleks kortów tenisowych o trady-
cyjnej nawierzchni (mączka ceglana). W jego 
skład wchodzą cztery pełnowymiarowe boi-
ska do gry w tenisa oraz jedno o nieco mniej-
szych wymiarach – ze ścianą treningową.  
Wszystkie obiekty są bardzo dobrze wyposa-
żone w urządzenia i przyrządy do ćwiczeń. 

sekcje AZS

Na obiektach sportowych Politechniki odby-
wają się programowe zajęcia z wychowania 
fizycznego, gdzie student ma możliwość wy-
boru obiektu i rodzaju zajęć. Oprócz prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych bardzo prężnie 
funkcjonuje Klub Uczelniany Akademickie-
go Związku Sportowego. Studenci maja moż-
liwość rozwijania umiejętności sportowych 
w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszy-
kówka, piłka nożna boiskowa i halowa, lekka 
atletyka, pływanie, ergometr wioślarski, judo, 
tenis stołowy, tenis ziemny, badminton, trój-
bój siłowy, kolarstwo górskie. Klub uczelnia-
ny AZS sprawuje również opiekę nad przed-
stawicielami innych dyscyplin sportu. Zajęcia 
w sekcjach prowadza doświadczeni trenerzy, 
nauczyciele Studium.



Życie Politechniki  �1

stypendia dla najlepszych  sportowców
Studenci – sportowcy , którzy osiągają dobre wyniki, maja 
możliwość otrzymania stypendium sportowego. Najlepszym 
z nich przyznano ostatnio stypendium Ministra. Są to: Mag-
dalena Siemion – lekkoatletyka (srebrna medalistka w szta-
fecie 4×100 m na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy,  
7-krotna medalistka Akademickich Mistrzostw Polski), 
Przemysław Romańczuk – karate (Mistrz Polski w Karate, 
medalista Akademickich Mistrzostw Polski), Barbara Kiszło 
– karate (medalistka Mistrzostw Polski, medalistka Akade-
mickich 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.

aerobic
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.
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narnych Politechniki Białostockiej mogą 
ubiegać się o przyznanie różnych form po-
mocy materialnej:

1. stypendium za wyniki w nauce lub sporcie  
 (po i roku studiów z wyjątkiem studiów ii stopnia),
2. stypendium socjalne,
3. stypendium na wyżywienie,
4. stypendium mieszkaniowe,
5. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
6. zapomogi,
7. stypendium ministra za osiągnięcia naukowe,
8. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Jakie stypendia można dostać  
na Politechnice Białostockiej?

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać 
student, który uzyskał za semestr studiów wysoką 
średnią ocen albo wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym lub krajowym albo 
jednocześnie wysoką średnią ocen i wysokie wyniki 
sportowe.

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

Stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkiwania w do-
mu studenckim lub w obiekcie innym niż dom stu-
dencki, może otrzymać student studiów stacjonar-
nych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, je-
żeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania 
do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może 
otrzymać student z tytułu niepełnosprawności po-
twierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przy-
czyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sy-
tuacji materialnej. Student zapomogę może otrzymać 
dwa razy w roku akademickim.

Stypendium ministra za osiągnięcia naukowe oraz sty-
pendium ministra za wybitne osiągnięcia sporto-
we przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Stypendium ministra może być przyznane 
studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce 
bądź sporcie.

Więcej informacji oraz wzory wniosków można znaleźć 
na stronach internetowych wydziałów lub w dziekanatach.
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biuro karier
Czym jest Biuro Karier ?
Biuro Karier jest jednostką Politechniki Białostockiej i ma 
na celu służyć studentom i absolwentom w wejściu na rynek 
pracy. W ciągu 9-letniej działalności Biuro Karier odwiedzi-
ło ponad 12 tysięcy studentów i absolwentów białostockich 
uczelni. Obecnie baza danych zawiera 5600 studentów i ab-
solwentów 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 aktywne-
go 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 kwalifikacyjnej (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 pracy, 
itp.) o charakterze doradczym; 

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

Motto przewodnie Biura Karier PB: 
„Efektywna pomoc studentom i absolwen-
tom w wyborze drogi rozwoju zawodowego 
odpowiadająca ich aspiracjom i kwalifika-
cjom”

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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Szukając miejsca zamieszkania podczas  
studiów wybierz akademiki Politechniki! 

ich zalety to:
• 2126 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:
1. ilE MiEjSC? Politechnika Białostocka dysponuje 2126 

miejscami w 4 domach studenta mieszczących się na tere-
nie kampusu akademickiego: DS „Alfa” – 480, DS „Beta” 
– 566, DS „gamma” – 600, DS „Delta” – 480. 

2. KTO MOŻE DOSTAĆ MiEjSCE W AKADEMiKU? Stu-
dent otrzymuje miejsce w Domu Studenta na dany rok 
akademicki w ramach posiadanego przez wydział limitu 
miejsc. Zgodnie z regulaminem pierwszeństwo w przyzna-
niu miejsca przysługuje studentowi Politechniki Biało-
stockiej, któremu codzienny dojazd na zajęcia uniemoż-
liwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie 
i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

3. jAK Się STARAĆ O MiEjSCE? Podanie o miejsce w aka-
demiku należy składać w dziekanacie swojego wydziału. 
Wzory podań oraz terminy ich składania znajdują się na 
stronach internetowych wydziałów.

4. 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)

5. NA CO MOŻNA liCZYĆ? Pokoje mają bardzo dobry 
standard, przeszły niedawno generalny remont. Na każ-
dym piętrze znajduje się: kuchnia, pralnia z suszarnią 
i pralkami automatycznymi. W każdym pokoju jest do-
stęp do internetu za pomocą stałego łącza. Aby z niego 
korzystać, trzeba podpisać umowę z dostawcą internetu, 
Miejską Siecią Komputerową w Białymstoku BiAMAN. 
Biuro Obsługi Klientów MSK BiAMAN mieści się w bu-
dynku Rektoratu (ul. Wiejska 45a, pokój 45a). 

NIE MARTW SIĘ O STANCJĘ! 
WYBIERZ AKADEMIK! 



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 kulturalny-
mi. 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 wychowan-
kowie 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

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





Życie Politechniki  �

1.  Rejestracja kandydatów – od 15.05.2007r. do 15.07.2007r.

2.  Wpłacenie opłat rekrutacyjnych – do 15.07.2007r.

3.  Wpisywanie przez kandydatów średniej ocen ze studiów oraz oceny z pracy 
dyplomowej lub oceny z dyplomu do systemu IRK – do 15.07.2007r.

1.  Rejestracja kandydatów – od 15.05.2007r. do 07.09.2007r.

2.  Wpłacenie opłat rekrutacyjnych – do 07.09.2007r.

3.  Wpisywanie przez kandydatów wyników maturalnych do systemu IRK (doty-
czy studiów I stopnia) – do 07.09.2007r

4.  Wpisywanie przez kandydatów średniej ocen ze studiów oraz oceny z dyplo-
mu do systemu IRK (dotyczy studiów II stopnia) – do 07.09..2007r.

H A R M O N O G R A M   R E K R U T A C J I 
na studia stacjonarne II stopnia 
w roku akademickim 2007/2008 

w Politechnice Białostockiej

4.  Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18.07.2007r.

5.  Składanie dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekru-
tacyjnych (w celu potwierdzenia chęci studiowania) – od 19.07.2007 do 25.07.2007r.

6.  Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok studiów – 27.07.2007r.

H A R M O N O G R A M   R E K R U T A C J I 
na studia niestacjonarne I i II stopnia 

w roku akademickim 2007/2008 
w Politechnice Białostockiej

5.  Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 12.09.2007r.

6.  Składanie dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekru-
tacyjnych (w celu potwierdzenia chęci studiowania) – od 13.09.2007 do 22.09.2007r.

7.  Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok studiów – 25.09.2007r.

1.  Rejestracja kandydatów na poszczególne kierunki studiów (system IRK)
•  od 15.05.2007r. do 20.06.2007r. – kandydaci zdający egzamin wstępny
•  od 15.05.2007r. do 03.07.2007r. – pozostali kandydaci

2.  Wpłacenie opłat rekrutacyjnych
•  do 20.06.2007r. – kandydaci zdający egzamin wstępny
•  do 03.07.2007r. – pozostali kandydaci

3.  Dostarczanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dokumentów uprawniających 
do przyjęcia na studia z pominięciem egzaminów lub konkursu świadectw (olimpijczycy) 
– do 20.06.2007r.

4.  Egzaminy wstępne
•  na kierunek architektura i urbanistyka
 - 28.06.2007r.: 900 –zadanie 1
 - 28.06.2007r.: 1500 – zadanie 2
•  na kierunek architektura wnętrz
 - 27.06.2007r.: 900 – zadanie 1
 - 27.06.2007r.: 1500 –zadanie 2
•  na kierunek grafika
 - 23.06.2007r.: 900 – zadanie 1
 - 23.06.2007r.: 1500 –zadanie 2

•  na kierunek architektura krajobrazu
 - 23.06.2007r.: 1200- egzamin z rysunku 
•  na pozostałe kierunki
 - 02.07.2007r.: 900 – matematyka, 1500 – geografia
 - 03.07.2007r.: 900 – język obcy, 1500 – historia

5. Wpisywanie przez kandydatów wyników maturalnych do systemu IRK  
 – do 03.07.2007r.

6.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 06.07.2007r.

7.  Składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji 
Rekrutacyjnych (w celu potwierdzenia chęci studiowania) – od 09.07.2007 do 
14.07.2007r.

8. Składanie, do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, podań o przyjęcie w 
ramach wolnych miejsc (wraz z kompletem dokumentów) przez kandydatów, 
którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia – od 09.07.2007 do 
14.07.2007r.

9. Ogłoszenie list osób przyjętych na I rok studiów – 18.07.2007r.

H A R M O N O G R A M   R E K R U T A C J I 
na studia stacjonarne I stopnia 
w roku akademickim 2007/2008 

w Politechnice Białostockiej



R E K R U T A C J A   2007/20082    

Z M I A N Y   W   Z A S A D A C H    R E K R U T A C J I 
NA I ROK STUDIÓW W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ  

W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

* Zmiany wejdą w życie po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zmiany do Uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  na rok akademicki 2007/2008  

uchwalone 15 marca 2007 roku 
(Uchwała nr 7/18/2007 została przesłana do zatwierdzenia 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

• elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku elektro-
technika posiadających dyplom ukończenia studiów zawodowych i kierunków pokrewnych.

• elektrotechnika – studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe i zaoczne)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku elektro-
technika posiadających dyplom ukończenia studiów zawodowych i kierunków pokrewnych.

WYDZIAŁ INFORMATYKI
studia niestacjonarne II stopnia

• informatyka – studia II stopnia (specjalność – inżynieria komputerowa)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informaty-
ka i kierunków pokrewnych. 

• informatyka – studia II stopnia (specjalność – systemy oprogramowania)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich 
kierunku informatyka i kierunków pokrewnych. 

• informatyka – studia II stopnia (specjalność – metody informatyczne w bankowości i 
finansach)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich 
kierunku informatyka i kierunków pokrewnych. 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

• mechanika i budowa maszyn – studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 

 Zmiana polega na dopisaniu następującego zdania: „Studia przeznaczone są dla ab-
solwentów studiów zawodowych kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunków 
pokrewnych”.

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w HAJNÓWCE

• ochrona środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 Zmiana polega na zmianie przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji. 
W wyniku powyższej zmiany lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od 
liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Dla ułatwienia zmiany zaznaczone zostały kolorem szarym.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

• architektura i urbanistyka – studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku architektura i urbani-
styka i kierunków pokrewnych. 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

• architektura krajobrazu – studia stacjonarne I stopnia 

 Zmiana polega na rozszerzeniu wachlarza przedmiotów branych pod uwagę pod-
czas rekrutacji o chemię i geografię. W wyniku powyższej zmiany lokata kandydata na 
liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących 
przedmiotów:
– matematyka lub biologia lub fizyka lub chemia lub geografia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

• architektura krajobrazu – studia niestacjonarne I stopnia 

 Zmiana polega na rozszerzeniu wachlarza przedmiotów branych pod uwagę pod-
czas rekrutacji o geografię. W wyniku powyższej zmiany lokata kandydata na liście ran-
kingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmio-
tów:
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia lub biologia lub geografia – (F);
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

• elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe i za-
oczne)

 Zmiana polega na usunięciu z wachlarza przedmiotów branych pod uwagę podczas 
rekrutacji fizyki. W wyniku powyższej zmiany lokata kandydata na liście rankingowej za-
leżeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

• elektrotechnika – studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe i zaoczne)

 Zmiana polega na usunięciu z wachlarza przedmiotów branych pod uwagę podczas 
rekrutacji fizyki. W wyniku powyższej zmiany lokata kandydata na liście rankingowej za-
leżeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).



Życie Politechniki  �

1. Przyjęcie na studia odbędzie się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych 
postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach limitu miejsc.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzami-
nu dojrzałości (stara matura) lub wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego – eg-
zaminu zewnętrznego (nowa matura). W przypadku, gdy kandydat posiada kilka ocen z 
przedmiotów branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględnia się oceny najwyższe.

3. Gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów przekroczy limit miejsc, zastosowa-
ne zostanie dodatkowe kryterium kwalifikacji: – średnia arytmetyczna z ocen końcowych 
uzyskanych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (wyniki klasyfikacji końcowej bez 
uwzględnienia oceny z zachowania oraz religii/etyki).

4. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami określonymi dla poszcze-
gólnych kierunków studiów, w celu ujednolicenia listy rankingowej przyjmuje się nastę-
pujące przeliczenia:
a)  wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w punktach procentowych:
  liczba punktów = procent wyniku
b)  wyniki egzaminu dojrzałości wyrażone w punktach w skali do 100 punktów:
  liczba punktów = wynik egzaminu
c)  ocen:
skala 6-stopniowa        skala 5-stopniowa
ocena    liczba punktów    ocena   liczba punktów
celująca            100 
bardzo dobra    85       bardzo dobra   100
dobra      70       dobra       70 
dostateczna    50       dostateczna      40
dopuszczająca (mierna)  30

d) wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego 
w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy
ocena     2  3  4  5  6  7
liczba punktów  30  40  55  70  85  100
poziom rozszerzony
ocena    1  2  3  4  5  6  7
liczba punktów  10  25  40  55  70  85  100

5. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fi-
zyka z astronomią.

6.  W przypadku studiów stacjonarnych (kierunki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robo-
tyka, edukacja techniczno – informatyczna, inżynieria biomedyczna* oraz ochrona środowiska i 
technologia drewna* (Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce) oraz wszyst-
kich kierunków studiów niestacjonarnych brak na świadectwie dojrzałości oceny z jednego wyma-
ganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu na studia, natomiast zmniejsza szanse 
kandydata na przyjęcie.

7. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kie-
runki: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, edukacja techniczno – infor-
matyczna, inżynieria biomedyczna* oraz ochrona środowiska i technologia drewna* 
(Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce), którzy nie zdawali na 

egzaminie dojrzałości (stara matura) lub na egzaminie maturalnym (nowa matura wy-
łącznie 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. Przyjmuje się, że odpowiednio M, F, B lub O = 0,25 liczby punktów wynikają-
cych z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.
Powyższa zasada ma zastosowanie do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 
wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych.

8. Kandydaci, maturzyści z lat 2002, 2005 i 2006, ubiegający się o przyjęcie na studia 
stacjonarne na kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ar-
chitektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, elektronika i telekomunikacja, elektro-
technika, informatyka, matematyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, tu-
rystyka i rekreacja, politologia, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym przedmiotu 
wymaganego na danym kierunku studiów, mogą go zdać na egzaminie organizowanym 
przez uczelnię. Przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie może być zdawany na 
uczelni.

9. Kandydaci zdający egzamin maturalny (nowa matura) w 2007 roku nie mogą zdawać 
egzaminów wstępnych na uczelni, z wyjątkiem egzaminów z rysunku.

10. Kandydaci na kierunek informatyka, którzy zdawali na egzaminie maturalnym (nowa 
matura) informatykę, a nie zdawali matematyki muszą przystąpić do egzaminu z mate-
matyki na uczelni. Wówczas punkty z informatyki nie są brane pod uwagę (dotyczy matu-
rzystów z lat 2002, 2005 i 2006).

11. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu matural-
nego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za po-
ziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom 
rozszerzony.

12. Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej organizowanej 
przez Biuro IB w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świa-
dectwem dojrzałości wydanym przez OKE („nowa matura”).

13. Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z 
języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę punktów z poziomu podstawowego 
(100), natomiast do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, 
przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

14. Egzamin wstępny z danego przedmiotu uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co 
najmniej 30 punktów z jego pierwszej części – z wyjątkiem egzaminów z rysunku.
 Na egzaminie wstępnym, zarówno z matematyki, geografii, historii jak i z języka obcego, 
można uzyskać maksymalnie 200 punktów (po 100 punktów z każdej części egzaminu).
 W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do drugiej części egzaminu wstępnego z da-
nego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za pierwszą część 
egzaminu oraz 0 punktów za drugą część egzaminu – z wyjątkiem egzaminów z rysun-
ku.
 Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego z któregokolwiek wymaganego przed-
miotu nie będą klasyfikowani.

15. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania 
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

Z A S A D Y    R E K R U T A C J I 
NA I ROK STUDIÓW W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ  

W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW 
STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego
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Architektura i urbanistyka

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej według 
wzoru:

L = Śm + R
gdzie:
Śm - średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości
R - liczba punktów uzyskanych z egzaminu rysunkowego

 Egzamin składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje do podjęcia stu-
diów na wybranym kierunku.
Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowa-
nia danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania.
Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną 
kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.
Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali punktowej od 0 do 100 punktów. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od średniej arytmetycznej ocen z egzaminu 
maturalnego.

studia niestacjonarne (II stopnia, wieczorowe)

•  architektura i urbanistyka – studia II stopnia

Kryteria rekrutacji:
 O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku Architektura i Urbani-
styka publicznych i niepublicznych studiów licencjackich i inżynierskich. – sprawdź  
zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 marca 2007 roku.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dodatkowo:
− potwierdzonego przez uczelnię programu merytorycznego studiów, zawierającego 

zestawienie godzin i treści programowych przedmiotów zaliczanych podczas stu-
diów zawodowych,

− portfolio zawierającego prezentację projektów architektonicznych i urbanistycznych 
wykonanych w ramach ukończonych studiów.

•  architektura i urbanistyka – studia II stopnia (w specjalności projektowanie 
wnętrz)

Kryteria rekrutacji:
 Podstawą przyjęcia na studia jest ukończenie pokrewnego kierunku inżynierskiego 
lub magisterskiego poświadczone dyplomem co najmniej wyższych studiów zawodo-
wych. Studia odbywają się według indywidualnych planów, programów oraz indywidu-
alnej organizacji studiów. 

Architektura wnętrz

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej według 
wzoru:

L = Śm + R
gdzie:
Śm - średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości
R - liczba punktów uzyskanych z egzaminu rysunkowego

 Egzamin składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje do podjęcia stu-
diów na wybranym kierunku.
Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowa-
nia danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania.
Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną 
kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.
Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali punktowej od 0 do 100 punktów. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od średniej arytmetycznej ocen z egzaminu 
maturalnego.

studia stacjonarne (II stopnia)*

Kryteria rekrutacji:
 Na studia II stopnia będą przyjmowani absolwenci studiów I stopnia kierunku archi-
tektura wnętrz i kierunków pokrewnych. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie li-
sty rankingowej sporządzonej według średniej ważonej ocen uzyskanych w toku studiów 
I stopnia oraz oceny z pracy dyplomowej. Bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną z 
tych dwóch ocen.

studia niestacjonarne (II stopnia, wieczorowe)*

Kryteria rekrutacji:
 Na studia II stopnia będą przyjmowani absolwenci studiów I stopnia kierunku archi-
tektura wnętrz i kierunków pokrewnych. Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych 
dokumentów.

Wydział Architektury



Życie Politechniki  �

Grafika

studia stacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej według 
wzoru:

L = Śm + R
gdzie: 
Śm- średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości, 
R - liczba punktów uzyskanych z egzaminu rysunkowego

 Egzamin składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje do podjęcia stu-
diów na wybranym kierunku.
Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu. Sprawdza umiejętność odwzorowania rzeczywi-
stości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie przyszłego adepta do wykonywania 
zadań projektowych. Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Kompozycje z wyobraźni, wykonane na zadane hasła. Sprawdzenie umiejęt-
ności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości 
warsztatowych oraz predyspozycji związanych z grafika użytkową i reklamą. Praca wyko-
nana odręcznie, w dowolnej technice.
 Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 

studia niestacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie, wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej według 
wzoru:

L = Śm 
gdzie: 
Śm - średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu 
dojrzałości.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Budownictwo

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:
• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub 
chemii na poziomie podstawowym, 
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub 
chemii na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

•  Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub fizyki lub chemii na egzaminie matu-
ralnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a liczbę 
punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, któ-
rzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 
2006).

•  Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.
Stąd: 

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki.
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzy-
skanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia – (F),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).
Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)
L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 F r + O p + O r

gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)
L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O

gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2,5-letnie, zaoczne)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku budowni-
ctwo i kierunków pokrewnych.

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów, wyliczona na podsta-
wie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu ukończenia studiów – su-
plementu (punkt IV.3.).
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Inżynieria środowiska

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:
• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub 
chemii na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub 
chemii na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub fizyki lub chemii na egzaminie matu-
ralnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a liczbę 
punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, któ-
rzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 
2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.
Stąd: 

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki.
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obce-
go,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzy-
skanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia – (F),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 F r + O p + O r
gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2,5-letnie, zaoczne)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku inżynieria 
środowiska i kierunków pokrewnych.

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów, wyliczona na podsta-
wie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu ukończenia studiów – su-
plementu (punkt IV.3.).

Ochrona środowiska

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub biologia lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub 
chemii na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub 
chemii na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub biologii lub chemii na egzaminie ma-
turalnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a liczbę 
punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, któ-
rzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 
2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.
Stąd: 

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obce-
go,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych 
z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia lub biologia – (F),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).
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Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 F r + O p + O r
gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub biologii lub chemii, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub biologii lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2,5-letnie, zaoczne)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku ochrona 
środowiska i kierunków pokrewnych.

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów, wyliczona na podsta-
wie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu ukończenia studiów – su-
plementu (punkt IV.3.).

Architektura krajobrazu

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydaci podlegają wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku. Przyjęcia 
kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, są dokonywane na podstawie listy rankin-
gowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzy-
skanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub biologia lub fizyka – (M) – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej 
uchwalone przez Senat PB dnia 15 marca 2007 roku
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub 
fizyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub 
fizyki na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub biologii lub fizyki na egzaminie ma-
turalnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a liczbę 
punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, któ-
rzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 
2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.

Stąd: 
L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2

gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obce-
go,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw. 
 Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzy-
skanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia lub biologia – (F) – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone 
przez Senat PB dnia 15 marca 2007 roku
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 F r + O p + O r
gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub biologii lub chemii, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub biologii lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

Gospodarka przestrzenna

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub biologia lub geografia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub 
geografii na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub 
geografii na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.
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• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub biologii lub geografii na egzaminie 
maturalnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a licz-
bę punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, 
którzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 
2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.

Stąd: 
L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2

gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obce-
go,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych 
z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– geografia lub biologia – (G),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + G p + 1,5 G r + O p + O r
gdzie:
Mp, Gp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, biologii lub geografii, języka obcego,
Mr, Gr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, biologii lub geografii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 G + 2 O
gdzie: 
M, G, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu 
dojrzałości, odpowiednio z matematyki, biologii lub geografii, języka obcego.
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Elektronika i telekomunikacja

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Rekrutacja na pierwszy semestr studiów będzie prowadzona na Wydział Elektryczny 
(bez podziału na kierunki studiów). Podział na kierunki studiów nastąpi po pierwszym 
semestrze, na podstawie listy rankingowej studentów, którzy zaliczyli pierwszy semestr 
studiów, z uwzględnieniem deklaracji studentów. Lokata studenta na liście rankingowej 
zależeć będzie od średniej ważonej ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów w I seme-
strze studiów.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na egzaminie maturalnym („nowa matu-
ra”), przystępują do egzaminu wstępnego z tego przedmiotu, a liczbę punktów uzyska-
nych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, którzy zdawali egza-
min dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z ww. przedmiotów.

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Rekrutacja na I semestr studiów będzie prowadzona bezpośrednio na kierunki stu-
diów: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka– (F) – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 
marca 2007 roku
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 Fr + O p + O r

gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Rekrutacja na I semestr studiów będzie prowadzona bezpośrednio na kierunki stu-
diów: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka– (F) – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 
marca 2007 roku
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 Fr + O p + O r
gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2-letnie, wieczorowe)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku elektroni-
ka i telekomunikacja posiadających dyplom ukończenia studiów zawodowych. – sprawdź 
zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 marca 2007 roku

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów, wyliczona na podsta-
wie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu ukończenia studiów – su-
plementu (punkt IV.3.).

Wydział Elektryczny
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Elektrotechnika

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Rekrutacja na pierwszy semestr studiów będzie prowadzona na Wydział Elektryczny 
(bez podziału na kierunki studiów). Podział na kierunki studiów nastąpi po pierwszym 
semestrze, na podstawie listy rankingowej studentów, którzy zaliczyli pierwszy semestr 
studiów, z uwzględnieniem deklaracji studentów. Lokata studenta na liście rankingowej 
zależeć będzie od średniej ważonej ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów w I seme-
strze studiów.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na egzaminie maturalnym („nowa matu-
ra”), przystępują do egzaminu wstępnego z tego przedmiotu, a liczbę punktów uzyska-
nych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, którzy zdawali egza-
min dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z ww. przedmiotów.

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Rekrutacja na I semestr studiów będzie prowadzona bezpośrednio na kierunki stu-
diów: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka – (F) – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 
marca 2007 roku
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 Fr + O p + O r
gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Rekrutacja na I semestr studiów będzie prowadzona bezpośrednio na kierunki stu-
diów: elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka – (M),
– fizyka – (F) – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 
marca 2007 roku
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 Fr + O p + O r
gdzie:
Mp, Fp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego,
Mr, Fr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzo-
nym, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2 O
gdzie: 
M, F, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu doj-
rzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2-letnie, zaoczne i wieczorowe)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunku elektro-
technika posiadających dyplom ukończenia studiów zawodowych – sprawdź zmiany 
oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 marca 2007 roku

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów, wyliczona na podsta-
wie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu ukończenia studiów – su-
plementu (punkt IV.3.).



Życie Politechniki  ��

Informatyka

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub informatyka – (M),
– język obcy – (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki 
na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na egzaminie maturalnym („nowa matu-
ra”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a liczbę punktów uzyskanych z 
tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin 
dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 4-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub informatyka – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, języka obcego,
M r, O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub informatyki, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L =2,5 M + 2 O

gdzie:
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2-letnie, zaoczne)

• informatyka – studia II stopnia, 2-letnie (specjalność – inżynieria komputerowa)

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka. 

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie konkursu dyplomów studiów 
zawodowych – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 
marca 2007 roku. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia 
ocen ze studiów, wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części 
B dyplomu ukończenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).

• informatyka – studia II stopnia, 2-letnie (specjalność – systemy oprogramo-
wania)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich 
kierunku informatyka – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB 
dnia 15 marca 2007 roku

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie konkursu dyplomów studiów 
zawodowych. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen 
ze studiów, wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B 
dyplomu ukończenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).

• informatyka – studia II stopnia, 2-letnie (specjalność – metody informatycz-
ne w bankowości i finansach)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich 
kierunku informatyka – sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB 
dnia 15 marca 2007 roku

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie konkursu dyplomów studiów 
zawodowych. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen 
ze studiów, wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B 
dyplomu ukończenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).

Wydział Informatyki
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Matematyka

studia stacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub informatyka – (M),
– język obcy – (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r 
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki 
na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki na egzaminie maturalnym („nowa ma-
tura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a liczbę punktów uzyskanych 
z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin 
dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego.

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki,
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka ob-
cego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie, zaoczne)*

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub informatyka – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki, języka obcego,
M r, O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub informatyki, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L =2,5 M + 2 O
gdzie:
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki, języka obcego.

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego
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Automatyka i robotyka

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r,O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r, O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r,O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r, O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2-letnie, zaoczne) 

Kryteria rekrutacji: 
 Sprawdź zmiany zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 
marca 2007 roku
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. 
 W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze stu-
diów, wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu 
ukończenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).

Wydział Mechaniczny
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Edukacja techniczno-informatyczna

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r,O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r, O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

Inżynieria biomedyczna

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)*

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego,
M r,O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)*

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego,
M r,O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego
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Zarządzanie

studia stacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub historia lub geografia – (M), 
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

 Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów: 

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub 
geografii na poziomie podstawowym, 
Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub 
geografii na poziomie rozszerzonym, 
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym, 
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub historii lub geografii na egzaminie 
maturalnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a 
liczbę punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandyda-
tów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 
2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego. 

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki, 
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obce-
go,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie, zaoczne i wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub historia lub geografia – (M), 
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru: 

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie: 
Mp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub historii lub geografii, języka obcego,
Mr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub historii lub geografii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub historii lub geografii, języka obcego.

studia stacjonarne (II stopnia, 2-letnie)

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunków zarzą-
dzanie i marketing, ekonomia oraz kierunków pokrewnych.
 Studia przeznaczone są również dla absolwentów studiów zawodowych kierunków 
pozaekonomicznych

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie konkursu dyplomów studiów 
zawodowych. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen 
ze studiów, wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B 
dyplomu ukończenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).
 Utworzenie specjalności może nastąpić po zakwalifikowaniu się na nią minimum 35 
kandydatów.

studia niestacjonarne (II stopnia, zaoczne i wieczorowe)

• zarządzanie i marketing – studia II stopnia 2-letnie

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunków zarzą-
dzanie i marketing, ekonomia oraz kierunków pokrewnych.

• zarządzanie i marketing – studia II stopnia 2,5-letnie

 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych kierunków poza-
ekonomicznych

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie konkursu dyplomów studiów 
zawodowych. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen 
ze studiów, wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B 
dyplomu ukończenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).
 Utworzenie specjalności może nastąpić po zakwalifikowaniu się na nią minimum 35 
kandydatów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub historia lub geografia – (M), 
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów: 

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie: 
Mp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub 
geografii na poziomie podstawowym, 
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Mr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub 
geografii na poziomie rozszerzonym, 
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym, 
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali matematyki lub historii lub geografii na egzaminie 
maturalnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z matematyki, a 
liczbę punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandyda-
tów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 
2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z matematyki i języka obcego. 

L = M 1 + 1,5 M 2 + O 1 + O 2
gdzie: 
M1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z matematyki,
M2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z matematyki, 
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne i wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub historia lub geografia – (M), 
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru: 

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie: 
Mp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub historii lub geografii, języka obcego,
Mr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub historii lub geografii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub historii lub geografii, języka obcego.

Turystyka i rekreacja

studia stacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– geografia lub historia – (G)
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów: 

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze 

L = G p + 1,5 G r + O p + O r

gdzie: 
Gp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z geografii lub historii na po-
ziomie podstawowym,
Gr – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z geografii lub historii na po-
ziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali geografii lub historii na egzaminie maturalnym 
(„nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z geografii, a liczbę punktów uzy-
skanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandydatów, którzy zdawali 
egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z geografii i języka obcego. 

L = G 1 + 1,5 G 2 + O 1 + O 2 
gdzie: 
G1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z geografii,
G2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z geografii, 
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie, zaoczne i wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– geografia lub historia – (G),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).
Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru: 

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = G p + 1,5 G r + O p + O r
gdzie: 
Gp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z geografii lub historii, języka obcego,
Gr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z geografii lub historii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 G + 2 O
gdzie: 
G, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z geografii lub historii, języka obcego.

Politologia

studia stacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie – (H)
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów: 

• Kandydaci zdający egzamin maturalny („nowa matura”), którzy zdawali ww. przed-
mioty na maturze 

L = H p + 1,5 H r + O p + O r
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gdzie: 
Hp – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z historii lub geografii lub 
wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym,
Hr  – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z historii lub geografii lub 
wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym,
Op –  liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym.

• Kandydaci, którzy nie zdawali historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie na 
egzaminie maturalnym („nowa matura”), przystępują do egzaminu wstępnego z historii, 
a liczbę punktów uzyskanych z tego egzaminu oblicza się tak, jak w przypadku kandyda-
tów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (dotyczy to wyłącznie maturzystów z lat 2002, 
2005, 2006).

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”), przystępują do eg-
zaminu wstępnego z historii i języka obcego. 

L = H 1 + 1,5 H 2 + O 1 + O 2 
gdzie: 
H1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z historii,
H2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z historii, 
O1 – liczba punktów uzyskanych z pierwszej części egzaminu wstępnego z języka obcego,
O2 – liczba punktów uzyskanych z drugiej części egzaminu wstępnego z języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, licencjackie, 3-letnie, zaoczne i wieczorowe)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie – (H),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru: 

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = H p + 1,5 H r + O p + O r
gdzie: 
Hp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, języka obcego,
Hr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 H + 2 O
gdzie: 
H, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, języka obcego.

Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r,O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku prze-
kroczenia limitu miejsc, przeprowadzony zostanie konkurs świadectw.
 Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kan-
dydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następu-
jących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p + O r
gdzie:
M p, O p – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
M r, O r – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie: 
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

studia niestacjonarne (II stopnia, 2-letnie, zaoczne) 

 Kryteria rekrutacji: sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB 
dnia 15 marca 2007 roku.  Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów.  
W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów, 
wyliczona na podstawie wypisu ocen z indeksu lub na podstawie części B dyplomu ukoń-
czenia studiów – suplementu (punkt IV.3.).

Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Suwałkach
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Ochrona środowiska

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów: – 
sprawdź zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 marca 2007 
roku
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia lub ekonomia – (F),
– ochrona i kształtowanie środowiska lub biologia lub geografia – (B),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 F r + B p + 1,5 B r + O p+ O r
gdzie:
Mp, Fp, Bp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podsta-
wowym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub ekonomii, biologii lub ochrony 
i kształtowania środowiska lub geografii, języka obcego,
Mr, Fr, Br, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozsze-
rzonym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub ekonomii, biologii lub ochrony 
i kształtowania środowiska lub geografii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2,5 B + 2 O
gdzie:
M, F, B, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu 
dojrzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub ekonomii, biologii lub 
ochrony i kształtowania środowiska lub geografii, języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów: sprawdź 
zmiany oferty dydaktycznej uchwalone przez Senat PB dnia 15 marca 2007 roku
– matematyka – (M),
– fizyka lub chemia lub ekonomia – (F),
– ochrona i kształtowanie środowiska lub biologia lub geografia – (B),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + F p + 1,5 F r + B p + 1,5 B r + O p+ O r
gdzie:
Mp, Fp, Bp, Op– liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podsta-
wowym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub ekonomii, biologii lub ochrony 
i kształtowania środowiska lub geografii, języka obcego,
Mr, Fr, Br, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozsze-
rzonym, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub ekonomii, biologii lub ochrony 
i kształtowania środowiska lub geografii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2,5 F + 2,5 B + 2 O

gdzie:
M, F, B, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu 
dojrzałości, odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii lub ekonomii, biologii lub 
ochrony i kształtowania środowiska lub geografii, języka obcego.

Technologia drewna

studia stacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie)*

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są doko-
nywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć 
będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p+ O r
gdzie:
Mp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
Mr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie:
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego. 

studia niestacjonarne (I stopnia, inżynierskie, 3,5-letnie, zaoczne)*

Kryteria rekrutacji:
 Kandydatów obowiązywać będzie konkurs świadectw. Przyjęcia kandydatów są 
dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej 
zależeć będzie od liczby punktów (L) uzyskanych z następujących przedmiotów:
– matematyka lub fizyka lub chemia – (M),
– język obcy (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – (O).

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzoru:

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura”)

L = M p + 1,5 M r + O p+ O r
gdzie:
Mp, Op – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie podstawo-
wym, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego,
Mr, Or – liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

• Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura”)

L = 2,5 M + 2 O
gdzie:
M, O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnej części egzaminu dojrza-
łości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii, języka obcego.

Zamiejscowy Wydział Zarządzania w Hajnówce

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego
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