BR.0210.1.34.2022
Zarządzenie nr 34
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji
na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia
magisterskie na rok akademicki 2022/2023
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
Na podstawie § 2 Uchwały nr 2888 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia
26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze
elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia
drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 z późn. zm., ustala się szczegółowy
harmonogram przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:
§1
Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na

Rekrutacja

Rekrutacja

studia

podstawowa

uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji

01.06.– 08.07.

22.08.–15.09.

Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

2022 r.

2022 r.

11–12.07.

16.09.2022 r.

przez kandydatów.
Egzamin

wstępny/rozmowa

kwalifikacyjna

(w przypadku kierunków, na których zasady

2022 r.

rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania

15.07.2022 r.

20.09.2022 r.

w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na

od godz. 13.00

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów

18–20.07.

21.09.2022 r.

od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na

2022 r.

do godz. 14.30

I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone

do godz. 14.30

osobistych kontach rejestracyjnych).

do siedziby wydziału/instytutu.
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Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników

22.07.2022 r.

22.09.2022 r.

postępowania w sprawie przyjęcia na studia

od godz. 13.00

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów

25.07.2022 r.

23.09.2022 r.

od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na

do godz. 14.30

do godz. 13.00

27.07.2022 r.

26.09.2022 r.

od godz. 14.30

od godz. 14.30

29.07.2022 r.

30.09.2022 r.

w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem
liczby miejsc).

I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby
miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).
Ogłoszenie

kandydatom

ostatecznych,

zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie
przyjęcia

na

studia

w

systemie

IRK

(na osobistych kontach rejestracyjnych).
Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej –
protokoły
*Rekrutacja

zostanie

uruchomiona

w

przypadku

niewyczerpania

liczby

miejsc

w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na

Rekrutacja

Rekrutacja

studia

podstawowa

uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji

01.06.– 22.07.

22.08.–15.09.

Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

2022 r.

2022 r.

25.07.2022 r.

16.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w

26.07.2022 r.

20.09.2022 r.

sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na

od godz. 14.30

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów

27–28.07.

21.09.2022 r.

od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I

2022 r.

do godz. 14.00

rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone

do godz. 14.30

przez kandydatów.
Egzamin

wstępny/rozmowa

kwalifikacyjna

(w przypadku kierunków, na których zasady
rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

osobistych kontach rejestracyjnych).

do siedziby wydziału/instytutu.
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Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników

29.07.2022 r.

22.09.2022 r.

postępowania w sprawie przyjęcia na studia

od godz. 13.00

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów

01.08.2022 r.

23.09.2022 r.

od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na

do godz. 14.30

do godz. 13.00

03.08.2022 r.

26.09.2022 r.

od godz. 14.30

od godz. 14.30

05.08.2022 r.

30.09.2022 r.

w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem
liczby miejsc).

I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby
miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).
Ogłoszenie

kandydatom

ostatecznych,

zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie
przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych
kontach rejestracyjnych).
Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej –
protokoły
*Rekrutacja

zostanie

uruchomiona

w

przypadku

niewyczerpania

liczby

miejsc

w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie
Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na

Rekrutacja

Rekrutacja

studia

podstawowa

uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji

01.06.–16.09.

26.–27.09.

Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej

2022 r.

2022 r.

19.09.2022 r.

28.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w

19.09.2022 r.

28.09.2022 r.

sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na

od godz. 14.30

przez kandydatów.
Egzamin

wstępny/rozmowa

kwalifikacyjna

dla

kandydatów (w przypadku kierunków, na których
zasady

rekrutacji

przewidują

taki

egzamin/rozmowę).

osobistych kontach rejestracyjnych).
Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów

20–21.09.

29.09.2022 r.

od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I

2022 r.

do godz. 12.00

rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone

do godz. 14.00

do siedziby wydziału/instytutu.
Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników

22.09.2022 r.

postępowania w sprawie przyjęcia na studia w

od godz. 14.30
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–

systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby
miejsc).
Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów

23.09.2022 r.

od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I

do godz. 14.00

–

rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby
miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).
Ogłoszenie

kandydatom

ostatecznych,

zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie

26.09.2022 r.

29.09.2022 r.

od godz. 14.30

od godz. 14.30

30.09.2022 r.

30.09.2022 r.

przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych
kontach rejestracyjnych).
Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej –
protokoły
*Rekrutacja

zostanie

uruchomiona

w

przypadku

niewyczerpania

liczby

miejsc

w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
studia stacjonarne pierwszego stopnia i drugiego stopnia
Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na

Rekrutacja

Rekrutacja

studia

podstawowa

uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji

01.06.– 05.08.

15.08.–15.09.

2022 r.

2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania

08.08.2022 r.

20.09.2022 r.

w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na

od godz. 14.00

od godz. 14.00

Kandydatów

(IRK)

i

wnoszenie

opłaty

rekrutacyjnej przez kandydatów.

osobistych kontach rejestracyjnych).
Przyjmowanie

kompletu

(czasu polskiego)

wymaganych

(czasu polskiego)

09–11.08.

21–22.09.

dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych

2022 r.

2022 r.

do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty

do godz. 15.00

do godz. 15.00

(czasu litewskiego)

(czasu litewskiego)

12.08.2022 r.

23.09.2022 r.

od godz. 13.00

od godz. 13.00

(czasu polskiego)

(czasu polskiego)

powinny być dostarczone do siedziby Filii.
Ogłoszenie

kandydatom

zweryfikowanych

wyników

ostatecznych,
postępowania

w

sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na
osobistych kontach rejestracyjnych).

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji
podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.
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Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
prowadzone w językach obcych
Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja
podstawowa

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych
osobowych).
Egzamin

01.06–05.08.
2022 r.

wstępny/rozmowa

kwalifikacyjna

dla

kandydatów

(w

09.08.2022 r.

przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki
egzamin/rozmowę).
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia
na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów do podjęcia
studiów.

Dokumenty

powinny

być

dostarczone

do

12.08.2022 r.

siedziby

16.08–30.08.
2022 r.

Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji.
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników

31.08.2022 r.

postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na
osobistych kontach rejestracyjnych).

§2
Ustalony harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 może ulec zmianie na
podstawie

uzasadnionego

wniosku

przewodniczącego

Uczelnianej

Komisji

Rekrutacyjnej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
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