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REGULAMIN REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK  

STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA  

NA KIERUNKU MANAGEMENT NA ROK AKADEMICKI 2017/2018                                                     

DLAKANDYDATÓW – CUDZOZIEMCÓW (W TYM Z KARTĄ POLAKA) 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA ZASADACH INNYCH NIŻ 

OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Limit miejsc na kierunku Management II stopnia wynosi 40: 

  specjalność: smart and innovative business – 20; 

  specjalność: management of business relations between the EU and Eurasian 

countries – 20. 

2. Warunkiem podjęcia kształcenia na kierunku Zarządzanie II stopnia jest przyjęcie na I 

rok studiów co najmniej 50% Cudzoziemców i 50% Polaków.  

3. W procesie rekrutacji uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów i 

średnia ocen ze studiów. Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka 

angielskiego na poziomie B2 (certyfikat B2). W rekrutacji pod uwagę brane są także 

udokumentowane dodatkowe osiągnięcia kandydata (opinie, dyplomy, wyróżnienia). 

4. Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Warunkiem 

przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu 

miejsc decydować będzie: 

 w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów,  

 w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów, 

 w trzeciej kolejności udokumentowane dodatkowe osiągnięcia kandydata. 

5. Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadza Biuro ds. Współpracy 

Międzynarodowej. Osoba do kontaktu: Artur Mazur, Wiejska 45 A, pok.  1/1C, 15-351 

Białystok, e-mail: artur.mazur@pb.edu.pl, tel.: +48 85 746 70 20. 

6. Cudzoziemcy (w tym z Kartą Polaka) mają dwie możliwości wyboru ubiegania się o 

przyjęcie na studia, tj. na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz na zasadach 

innych niż obwiązujące obywateli polskich. Kandydatom, którzy dokonają wyboru 

ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich przysługuje stypendium w wysokości 1500 zł/miesiąc, w trakcie trwania 

studiów.  
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7. Kandydat zobowiązany jest do złożenia skanów dokumentów rekrutacyjnych, 

wymienionych w punkcie 9 oznaczonych literami: A, C, D, E, G, H, I, do Biura ds. 

Współpracy Międzynarodowej w terminie zgodnym z Harmonogramem rekrutacji od 4 

maja 2017 r. do 14 lipca 2017 r. Dokumenty należy przesłać na e-mail: 

artur.mazur@pb.edu.pl (oraz do wiadomości wz.logman@pb.edu.pl) w formie skanów 

oryginałów dokumentów w kolorze.  

8. Po kwalifikacji kandydata na studenta niezbędne jest dostarczenie oryginałów 

dokumentów wymienionych w punkcie 9 oznaczonych literami: A-L, do Biura ds. 

Współpracy Międzynarodowej w terminie zgodnym z Harmonogramem rekrutacji od 31 

lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.  

II. DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

9. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 

stanowi:  

 

A. Podanie o przyjęcie na I rok studiów II stopnia w języku angielskim według 

załączonego formularza 1 (dostępny na stronie: http://wz.pb.edu.pl/Study); 

B. Oświadczenie cudzoziemca w wersji polsko-angielskiej według załączonego 

formularza 2 (dostępny na stronie: http://wz.pb.edu.pl/Study); 

C. Kopia paszportu (strona z danymi osobowymi, zdjęciem i podpisem) poświadczona 

przez Politechnikę Białostocka (w celu poświadczenia cudzoziemiec przedkłada do 

wglądu paszport); 

D. Jedna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem o wymiarze 35mmx45mm, bez 

nakrycia głowy, na jasnym tle wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie 

CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 400x500 pikseli, rozdzielczości 300 dpi 

(zgodnie z wymaganiami dostępnymi na stronie: dostępny na stronie: 

http://wz.pb.edu.pl/Study). Zdjęcie w wersji elektronicznej powinno być identyczne ze 

zdjęciem w formie papierowej. 

E. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na 

obranym kierunku i formie kształcenia. W przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie 

zostało wydane w języku innym niż polski lub angielski kandydat składa tłumaczenie 

przysięgłe zaświadczenia na język polski lub angielski. 

F. Kopia polisy ubezpieczeniowej (na kwotę 30 000 Euro) na wypadek choroby lub 

następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia zdrowotnego albo potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia 

w Narodowym Funduszu Zdrowia poświadczona przez Politechnikę Białostocką (w 

celu poświadczenia cudzoziemiec przedkłada do wglądu paszport). 
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G. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co 

najmniej B2 (lista certyfikatów dostępna na stronie: http://wz.pb.edu.pl/Study); 

H. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów 

wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub 

inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów 

drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z 

odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z 

przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za 

granicą (w przypadku dokumentów obcojęzycznych należy do nich dołączyć 

tłumaczenie na język polski lub angielski sporządzone przez tłumacza przysięgłego). 

I. Dodatkowo można dołączyć: opinie, dyplomy, wyróżnienia. 

J. Formularz uczestnictwa w projekcie. 

K. Umowa ze studentem na kształcenie na kierunku Zarządzanie II stopnia. 

L. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty za legitymację studencką w kwocie 17 zł. 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW  

STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE  

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 DLA KANDYDATÓW - CUDZOZIEMCÓW  

(W TYM Z KARTĄ POLAKA) UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA 

ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH 

 

 

Działanie Termin 

Przesłanie przez kandydata wskazanych w Regulaminie rekrutacji 

skanów kompletu dokumentów rekrutacyjnych na kierunek 

Zarządzanie II stopnia w ramach projektu LogMan2 

04.05.2017-

14.07.2017 

Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów w 

Politechnice Białostockiej zgodnie z Regulaminem rekrutacji na 

kierunek Zarządzanie II stopnia w ramach projektu LogMan2 

17.07.2017-

27.07.2017 

Ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych na kierunek 

Zarządzanie II stopnia w ramach projektu LogMan2 
28.07.2017 

Dostarczenie przez kandydata kompletu oryginałów dokumentów 

rekrutacyjnych wskazanych w Regulaminie rekrutacji na kierunek 

Zarządzanie II stopnia w ramach projektu LogMan2 

31.07.2017-

11.08.2017 

 


