
Politechnika Białostocka organizuje szereg konkursów dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, w których mogą oni zdobyć indeks na wybrane kierunki 
studiów oraz wartościowe nagrody jeszcze przed maturą. Już w listopadzie 
uczniowie będą mogli wygrać indeks na Wydział Informatyki, w grudniu na 
Wydział Inżynierii Zarządzania. Młodzi konstruktorzy i wynalazcy do 23 
marca 2023 roku mają czas na zgłoszenia swoich projektów do konkursu 
El-Robo-Mech, w którym do wygrania są indeksy na Wydział Mechaniczny 
bądź Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

 Konkurs BIAŁOSTOCKI TEST INFORMATYKÓW 

 Zadanie:  Uczestnicy biorą udział w teście wiedzy z zakresu informatyki. Test składa się z 80 
pytań, podzielonych na 8 kategorii tematycznych, m.in.: znajomość języka Java, znajomość języka 
C#, znajomość języka C++, znajomość języka Python, technologie mobilne, technologie webowe, 
bazy danych i technologie chmurowe. Uczestnicy mają 60 minut na rozwiązanie testu. Konkurs jest 
organizowany stacjonarnie. Należy wcześniej zarejestrować się (ograniczona liczba uczestników) 
na stronie: bti.pb.edu.pl/rejestracja

 Termin:    Rejestracja uczestników do 21 listopada 2022 roku

 Nagroda:   Laureat 1. miejsca (miejsca od 1 do 3) wygrywa prawo do podjęcia studiów na 
dowolnie wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia* na Wydziale Informatyki Politechniki 
Białostockiej:

• informatyka
• informatyka i ekonometria
• matematyka stosowana

Zdobywcy 2. i 3. miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Spośród wszystkich uczestników wybrane zostaną po trzy osoby w poszczególnych kategoriach 
tematycznych - otrzymają nagrody finansowe oraz wyróżnienia.

 Szczegóły:  bti.pb.edu.pl

Korzyści:

• indeks na studia w największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce
• zagwarantowany wstęp na wymarzony kierunek studiów jeszcze przed egzaminami

maturalnymi
• prezentacja projektów uczniowskich przez specjalistami i praktykami z Politechniki

Białostockiej
• możliwość poznania największych firm z regionu – przyszłych pracodawców

Zapraszamy serdecznie!

 Konkurs BIZNES ZA MILION 

 Zadanie:  Uczestnicy konkursu samodzielnie lub w zespole dwuosobowym przygotowują projekt 
przedsięwzięcia biznesowego w dowolnej branży do maksymalnej wartości 1 000 000 (miliona) 
złotych. Opis należy przesłać na specjalnie przygotowanym formularzu konkursowym umieszczo-
nym na stronie milion.pb.edu.pl

 Termin:    Zgłoszenia konkursowe do 27 listopada 2022 roku

 Nagroda:   Laureaci (miejsca od 1 do 5) wygrywają prawo do podjęcia studiów na dowolnie 
wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia* na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki 
Białostockiej:

• logistyka
• turystyka i rekreacja
• zarzadzanie
• zarządzanie i inżynieria usług
• zarządzanie i inżynieria produkcji

Autor najlepszego projektu otrzyma iPhone.

 Szczegóły:   milion.pb.edu.pl

 Konkurs BIZNES ZA MILION 

 Zadanie:  Uczestnicy konkursu samodzielnie lub w zespole max. 3-osobowym przygotowują 
pracę/projekt/prototyp ciekawego, nowatorskiego pomysłu technicznego, związanego z: mechani-
ką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, 
elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną. Opis należy przesłać na 
specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie 
wm.pb.edu.pl/konkursy/elrobomech

 Termin:    Zgłoszenia konkursowe do 23 marca 2023 roku

 Nagroda:   Laureaci (wszystkie nagrodzone miejsca) wygrywają prawo do podjęcia studiów na 
dowolnie wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia* na:

   Szczegóły:  wm.pb.edu.pl/konkursy/elrobomech

*Zwycięzcy konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku z pominięciem
konkursu świadectw, który obowiązuje podczas rekrutacji, pod warunkiem, że w terminach
zgodnych z harmonogramem rekrutacji, w roku zdania egzaminu maturalnego: zapiszą się na
wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożą komplet
dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez
organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata.
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Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Białostockiej:
• automatyka i robotyka
• inżynieria biomedyczna
• mechanika i budowa maszyn
• mechatronika

Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Białostockiej:
• cyfryzacja przemysłu
• ekoenergetyka
• elektronika i telekomunikacja
• elektrotechnika
• elektrotechnika-studia dualne
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