30.01.2015

Nowości na UwB | Akadera

WYSZUKIWANIE

REJESTRACJA

ZALOGUJ SIĘ

Strona główna / Aktualności / Nowości na UwB

Nowości na UwB
29 stycznia 2015
Uniwersytet w Białymstoku uruchamia nowe kierunki. Od października będzie można studiować
logistykę, filozofię i etykę na studiach I stopnia oraz kryminologię II stopnia.

Logistyka będzie prowadzona na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, zarówno na studiach
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: logistykę
międzynarodową oraz logistykę handlu i usług. Filozofię i etykę I stopnia będzie prowadził z kolei
Wydział Historyczno-Socjologiczny. Kierunek zastąpi filozofię, na którą rekrutacja na I stopniu jest od
tego roku zawieszona. Z kolei na Wydziale Prawa pojawi się kryminologia II stopnia. Jak dotąd
uzupełniające studia magisterskie w tym zakresie prowadzone były jedynie na Uniwersytecie
Warszawskim. Władze wydziału liczą więc, że zainteresowanie będzie duże.
W 2014 roku senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdził uruchomienie kierunku kognitywistyka i
komunikacja na studiach I stopnia. Zatem w ofercie na rok akademicki 2015/2016 uczelnia ma już w
sumie 4 nowe propozycje.
Trwają prace nad kolejnymi nowościami. Wydział Prawa na studiach II stopnia chce zaproponować
doradztwo podatkowe, a także bezpieczeństwo narodowe na studiach stacjonarnych (do tej pory było
tylko na studiach niestacjonarnych). Na Wydziale Filologicznym najprawdopodobniej ruszy
stacjonarna filologia angielska II stopnia (do tej pory w ofercie studiów magisterskich były tylko studia
niestacjonarne), a także specjalność translatorska na filologii rosyjskiej II stopnia. Te nowości zostaną
najprawdopodobniej zatwierdzone na kolejnym, lutowym posiedzeniu senatu UwB. (UwB/mt)
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Ty i 2 821 innych osób lubicie obiekt Radio Akadera.
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