
Uchwala nr 284

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie zmia.n w Regulaminie Studitiw Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 144 Ustawy o szkolnictwie wy2szym (Dz. U. Nr 65,

poz. 385 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku zatwierdzil zmiany w

Regulaminie Studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku stanowiqce zalqcznik do

niniejszej uchwaly.

Regulamin wchodzi w iycie z dniem I paidziernika 2005 roku, po zutwierdzeniu

przez Ministra Eduktcji Narodowej i Sporlu.



Zal4cznik do
Uch\ah Nr 28'l Sclutu
Unilrcrsvtctu $ Biull nrstoku
r dnla 16 nmrcil 2005

Rozdzial III ..Organizacia studiow":

$ l2 pkt 3 otrzyrnuje brzmienie:
Szczegdlov,y rozklad oraz ob.\ada za]et powinny byt podane do wiadontoic:r
sltulentotn przcd rozpoczQciem semestru lub roku akadem ickiego.

$ l3 pkt 4 otrzyrnuje brzmienie:
Harmonogrant egzaminow w sesji zrntowel i letniel u.stula tlziekan.

g l5 pkt I otrzyrnuje brzmienie:
sttulenl, kt(try znalazl .tte rv sytuqcji ut rudn ial qcel systemqtyczne uczestniL'zenrc
tu zajqciach nxoie ubiegac siQ o indytadualnq organizaclq studirjw
(lOS).lndywidualna organizacja studi|w (IOS) przyslugule takie osohont
.ttudiujqcynt jedrutczelnie dwa kierunki studi1w, odbywalqcych slttdia za
granicq lub realizuiqcym studia w ramach Programu Mobilnolct stutlentriw
(tvtoST).

Rozdzial IV ..Zaliczenie roku":

$ 20 pkt 2 otrzyrnuje brzmienie:
Za zgodq rady wydzialu mogq byt zaliczane bez wpisywania oceny przetlmioty
niekoriczqce .siq egzaminem. Wpis|w tych nie uwzglqdnia siq przy obliczaniu
irednie.j ocen.

g 2l pkt I otrzlrnuje brzrnienie:
sludcnt, ktiry zglasza unxolyrvov)anc zastzeicnia co do hezsbonno.fui, ./orny,
lr1'bu lub przcbiegu cgzanrinu (zaliczenia), ftta prowo zl.2yt t,,nr.sak tt
przcprowadzenrc egzantinu ktnttsyjnego (zaliczcnia). Ll/niosak naleiy zlo4,(. tkt
dzickana w ciqgu ,yictlmitt dni ocl dnia wpisu oceny z zoliczcnia lub cgzamtnu

g l-'l dodaje siE pkt 2 o brzrnieniu:
trL' stostrnku cfut.t'rtulcnla, ktdry nic zaliczyl I ntku (lttbscme.stnl srut{tdy,, l):tckun
trto:c,.jcdynie w wyjcgkowych przypadkach, podlqt decyzlq zgrxlnic z pkt tt-c

rs 2,1 pkt 3 skreSlono

.\ 25 dodaje siE pkt 2 o brzrnicnirr:



I ): i e ku n t t k r a i I o sz cz e gt| I ow e z asa dy pow t a r zun i a p rz e dn i o t tt.

g 26 otr-zyrnuje brzrnienie pkt 1,2,3,4'
pkt I , Strrr/e nt nta pruwo do studiriw zu granictl w rumuch pntgrtrtniw'
rctr lizovt'unyc h przez Untwet's);tet w flialymstoku. Sludra nogq trvtuc lv,.t
.\a 1e,\'trv,

pkt 2. I'ntgrum zalqt oraz ev)enlualne zntiunv w progrunie uktcptule dzrekdn
tt'.y cl:iulu.

pkI 3. I'ocltzus realizacji st.udi tiw za grunicq student zobowiqzunv .ja.st tlo
:uliczunia zalqt i zdania cgzamin6w przewidzian.vch w porc:untrenru tt
progrunie zujqi.

pkt 1. Do zaliczenia roku sludiow wymagane lest ttzyskunta pEez sntdantu
ntinintum 60 pkt EC7'5. I>rzedmioty, kt6re student zaliczyl podczu,s otlh.ywunru
sludi}w zu grttni.cq, a kt6re sq oblete programem nauczanra no ntuLterzv.\tvn1
wl,tlziale zostanq mu zaliczane. Inne przedrnioty, ktdre .stuclcnt zreulittwal
Stodczus stttdidw za granicq mogq byt na wniosek studenta zctliczone. l)ecy:lq
w lej ,\:prawie podelmuf e dziekan.

$ 29 otrzymtrje brzrnienie:
L Student rno2e przenie66 sip z innej szkoly wylszej (w tyrn takze

z z.agranicznej) jezeli wypelni wszystkie obowi4idci wynikaj4ce z przepisow
obowi4zuj4cych w tej szkole wy|szej.

2. Decyz.lp w sprawie przyjgcia studenta przenosz4cego sig z danel uczelni
pode.lmuje dziekan. W przypadku student6w cudzozierncow ua r,vniosck
dziekana - rektor uczelni.

-l Dziekan okreSla rvarunki, terrnin i sposob uzupelnienia prz.ez plzenrcsionego
Itrb rvznarviajEcego studia studenta zalegloSci wynikal4ce z r<t2lic '"v planaclr
i prograrnach studiorv.

I)otyclrczasowa tteSc g 29 zostala wpisana jako $ 30 w brzrnieniu:
I'rzcltr,sv :awortc * 5S 27, 28 i 29 ltosrye .:'iq odytv'ictlnio v, ltr:lltttLlktttlt
pr:attos;cniu ,siq slttdentriw z v'.1'dzialu na wwlztttl y: ntmuclt Ii,litttrr.sytt'ltr rr
lJ ialt'rn.stoku.



r{ J l pkt 2 otlzl nruje brzrnienie :

()plulv w,rnny bv[ wnicsione przcd. rozpoczqcient za.1qt, tr n, ltrzyJttulkLt :Ltl((.
tr,tua.iqcvch rlluzq ni2 jeden 

'cmest, 
przed rozpoczqc'iant kuzdego .\(.na'r nt.

pkt 3 otrzyrnuje brzmienie:
Si:czagr5/ov,e lcrnt iny wnoszenia oplat tntala tlziekan.

pkt 4 skreSlono

$ 12 pkt I otrzymuje brzmienie:
ir'u potl:'tawie vuniosku studenta ttzasatlnionego \:ctZt't v-tjli okoliczno.fuiunt r.
dzickun moze zv'olnit srudenta z obowir\zku uiszczann oplur :tt zuiqciu v,
culo,(ci lub c:zq.iu.

pkt 2 otrzyrnuje brzrnienie:
Nu wniosek ,stttdenla tlziekan rozlo2yt zu zujqcia na fttty lubt\u wntoseK ,\tlrdenla dztekan moie rozlOiyt oplatq
ttdroczl;t tcrntin platnolci bez pobierani.a odsetek.

pkt 3 otrzyrnL4e brzrnienie:
Dziekttn moze coJhqt decyziq o czqicrcmym zwornieniu z opla! lttb rozlozentu
nulezno"fui na raty, 1elli ,ttudent zalega z zaplaceniem pozosrulel czqlci.

pkt 4 otrzyrnuje brzmienie:
od decyzji dziekana, o kt6rych nxowct w tt-tt. I -3, przyslttgule .srutlant,wi
odw'olanie do rcktora. Ilektor pdelntule decyz.ie po za'iqgniqcru opinti dziekunu
t t ruz ttc' z e I n i.u n e go o rga nu .su m o rzqdu s tuden c k i e go.

$ 44 w staryrn brzrnieniu skreSlono

5\ JJ otrz" nrrrje brzrnienie:
Studenci wyrozniaiqcy siq w 

'auce 
i (tub) dzialalnosci sporccz'ej. rnog4

otrzymac:
a) pochwalg dziekana lub rektora z rvpisem do indeksu,
b) nagrodp przyznan4przez dziekana lub rektora,
c) stypendiurn za wy'iki w na'ce, przyznawane zgocinie z zasadar'i

okrcSlont'rni rv ocirgbnych przepisach,
d) stypendiurn za osi4gnipcia artyst)'czne i sportorve,
a) stvpendiurn Ministra Edukacji Narodowej, regrrlor.r'aue odrpbnr rrrr

przepisanri,
b) dyplorn lronoror.vy przyzrawa'y absohventorn zgodnie z proceclL'.4 \ .15.



r\ 45 pkt I otrzyrnuje br-zrnienic:
l)txlulkow.y dv-ltlont (honorow.y), kl6rego wz6r zo.s,tul opt.(t(,( )1.,(lttt pr.:(,. ut.z(,lt1t(.,.
()lt';.ltutttle ub,sttlv.,anl, kt 6 ry.

pkt I lit ..b" otrzynrujc brzrnrenrc.
[ :.rsliul z l)ruc.v nttr,qi.stcrskicl lluh lrcenclttc'kie11 i agztrrttintt ,t(t,qi\tL,t..\kt(,,qo uttt)
Itt cttt 1trcktcgrt) rtcatt-v- Int.tlztt tlrtbrc..

pkt 2 otrzyrnu.;e brzrnicnic:
I )otloI kor'v'.y' dtplom (honorov,'-y.1

ty tr iot ck funni.sli cgzon inuc1., jne.j.
prz):zndrlidtt.y f c.\l pr.zcz ttttlq n,trl:ttrlrr trrt

\.16 ylkt 2 otrzyrnuje brzrnienie:
Ztt przcwtnieniu nnielsze.j wctgi rekror lttb tlziekan utlzialu trprtnrnierrrtt.

iS 47 rlodano pkt 3 o brzrnieniu:
tr|,'urunkrcm zaliczcnitt,seminariun nlog,rter.rkiego (lr cttnc:jtrt:ktttgo ) lcst ;ltrctrta
procy nr ugi.ste r.skiel (lub licenclockiej.

r\ -18 pkt l1 otrzyrnrrje brzmicrrie:
trL/ v,.f iqtkowych przyltndkach tlziekon nrcie przedltcl;t tertttin okra.Qrntt, yt, rr.s.l) tht kofictt wrzclnia clunago roku.
pkt 4 otrzyrnuje brzrnienie:

'\'ltdcnt, kr15ry ttie zloiyl ltracy tnugr.srersktej (luh litancltr<.kic1) u, r()nnin(t(.lt
okrc(lon.y'ch tv ust. 2 i 3 ntoiu ztt.s/at ,skre.(lony z lisly .ttr.ttliuttiw. llauk t.t;vt. trc:f tt lt,skra.ilettiu z pov,odu nia zloieniu pracy mug$tcrskiat lttb licencltrt,ki<:1) ,,41,.r,rr,,,
.siq tn zasadoch ogt5ln1,6l1.

$ 50 dodano pkt 3 o lrrzrnicuiu:
l'o :lt;:cttrt.t cgzanritttt ntagi,\lcr.\kicgtt (luh !iccuc:jutktcgol .\ly(l(:ttr ()rt.:l,ptrl(,
, l.t l t I t t n t t r fu t ri c z a n i q s t u tl i 6 w w 7'-.t: z_t, c' h.

..\ 5 | pkt 2 otlzyrnujc lrrzrnicrrie:
II/ 1tr:1'1-tcnlku ttie zclurtrtt agztttninu nagi.rtc rsk icgo (lttlt lic.t,trt.1trLlitt,,q0) trrn
ttit'tr';lttttt|it'dlitrirtrttti rt it'olte cnrt.k'i tl tlntgitn Let'nrittit,rl:ittlttrtt I t\l(tl( tl(( t zl( ()

( | ) :( :|' ( ) I ( Lt t t t t t d po |' I u rzd t t t a o,\ k t Ln i a g( ) ro k t r,t, I t n I t iv,
lt ) t A rt'.i I c t r i r t z I i.\' l.t. .\ | t t ( | at t I i r'.

..\ 52 plit 2 lit. ..b" otrzyrrrulc brznrie lrrc:



o(anu prdcy mallis ter.\kie.j (lub licenclackie.j) ,\tutlou,iqco (rcthritl rtct:rt

ltrlu()l or0 i reccnzentu.

pkt 3 otrzyrntue brzurienie:
Ll,'v'nilr stru.li1w slttnowi suntq: 0,6 ocany w):ntienione.j w lil u onrz po 0.) ot:t'n
uz.yskunyclt z pt'ucy mugisler.,;ktc.j (licenc'lackie j) i agnrmirttr ttttts4i.tlct.sktcgo
(lit:anclot'kiego).

pkt 4 otrzyrnuje brzmienie:
L[/ tl1'ltlomie trkoficzenia sltulidw wyzsz-y'ch wpist'e siq oslttlcc'zn.v ,lnik ,rttt(li(irl'
ttslttlony zgodnie z zasttdq:

do 3,25
J,26 clo 3,71
3,75 do 1,24

- 1,25 do J,59
od J,60

pkt 5 otrzyrnuje brzrnienie:
Zuokraglenie tlo pelnej occny dot1,c2y tylko wpi.stt do clyplontu, vrc w.szystkit:h
ittttyc'h zalwiadczeniach okre{la ,siq rzeczywisty wynik ,sltttliiw ohlrt:zony juk tv
ust. 2.

pkt 6 otrzyrnuje brzrnienie:
Kontisja egzantinacyjna nto1e podwyiszyt ocenQ, o ktirej mowa w u.st. 3 o 1t6l
.\topnia, JeZeli student z pracy magtslerskiej (lub licencluckre.j) rtruz z cgza utu
tnagistersltiego (luh licencjackiego) otrzymal occny btrnlzo dohre, w crtlgtt
o,\lulnich dtvdch lat stxtdi1w ttz1,,.skal zaliczenia przetlntioliw z occnami bttrdzo
dohr-,-nti i dobrymi oraz w obowitlzluqcym terminie ukoltczyl :;lud.itt.

,l,rt. i. r:",nat,,lr, t Przervoclniczacv Seuatu

-i' ,9-'ikJt t (J..r$,

_?t)

-Jt)

'!ri-)b
'i{ L



I
PRZEPISY OGOLNE

{il
Nrnicjszy' Regulamin stosu.le sip odpor.viednio do student6r.v [Jniwersytetu
w B iall rnstoku studiul4cych rv systernie studiow dziennych. rvieczorowy ch,
zaocznvch i eksternistycznych na jednolitych studiach rragisterskich,
uzupelniaj4cvch studiach rnagisterskich, wy2szych studiach zawoclowvch.

$2
L Zasady, i rvarunki przyjpcia na studia okesla Ustarva o szkolnictu ie

wy2sz-vrn i Senat Uniwersytetu w Bralyrnstoku.
Przllgcie w poczet student6w Uniwersytetu w Bialyrnstoku nastqpt4e
z chr,vil4 irnrnatrykulacji i zlo2enia Slubowania przed rektorern lLrb
dziekanern. JeAeh przyjpcie na studia nastppuje w drodze egzarninu
wstppnego, studentowi przysluguje od momentu ogloszenia decyzli
o przvi€cir-r na studia, prawo otrzymywania stosownych zaswiadczen.
Student otrzvrnuje legitymacjg studenck4 oraz indeks, kt6ry Jest dokulnentem
obrazuj4cyrn przebieg studiow r pozostaje jego wlasnoSci4 po ukonczeniu
studiow.
Po ukoriczeniu studi6w absolwent uzyskuje dyplom. TreSi i fbrrng dyplornt,
okreS laj4 odrpbne przepisy.
Dziekan no2e przyj4c na studia wolnych shlchaczy. Na wydzialach, gdzte
oborvi4zuje egza'nin wstgpny podstaw4 przyjpcia wolnego sluchacza rnusi
byc pozytyunie zdany egzarnin wstgpny.

)

5.

3

4

$3
Zwierzchnikiem i opiekunern wszystkich str-rdent6w w Uniwersvtecie
w Biahrnstoku iest rektor.

$4
w sprarvaclr nie zastrze2onych do korrpetencji rektora i lady wvdzialu dzickan
sprawr4e nadzor rrad realizacl4 planu studiow i podelrnuje decyzjg
rre r.vszystkich sprarvach snrdenckich z\vi4zanycl-t z przebiegicrn studiorv
rra rvydziale.

$5
()d '"rsz1'stkich decyz,;i podjgtych przez dziekana rv indy,rvidualnych spr.awach
stLrdenckich, plzysluguje odrvolanie do lektora. Odr.volanie za zgodE
zaintctcsor'r arrego lnog4 r,vniesc lowniez organy sarnorz4du studenckicqo.
olgartizac.jc studerrckie, kola naukorve lub grono kolegrlrv stuclentt)r.v.



$6l. Reprezentantem og6lu student6w w uniwersytecie w Bialyrnstoku s4 organy
sarnorz4du studenckiego.

2. odporviednie organy samorz4du studenckiego s4 uprawnione clo wyraza'ia
stanorviska we wszystkich sprawach dotycz4cych studentorv.

$7
I)zrekan moZe rv porozumieniu z or ganami samorz4du studenckiego powolac
sposr6d nauczycieli akadernickich opiekun6w lat, a w razie potrzeby opiekunow
grup studenckich. Zakres dzialalnoSci opiekuna okresla dziekan.

II
PRAWA I OBOWTAZKI STUDENTA

$8l. Student rna prawo do:
a. zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studi6w, rozwijania wlas'ych

zarnteresowai naukowych oraz korzystania w tyrn celu z pomie szczen,
urz4dzeh i srodk6w oraz zbior6w bibliotecznych uczel'i zgodnie
z obowi4zui4cymi przepisami, iak tez z pomocy nauczycieli akademickich
i organow uczelni,

b. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organa kolegialne
Uniwersy'tetu w Bialyrnstoku za posrednictwem przedstawicieli
str-rdent6w,

c. zglaszanie do wtadz Uniwersytetu postulat6w dotycz4cych planorv
studiow, programow nauczania, toku studi6w, spraw zwiqzanych
z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami soclalno-by'towyrni,

d. otrzymywania nagrod i wyroZnieir,
e. zrzeszania sig w juz istniei4cych organizacjach studenckich i zakladania

nowych,
f. uczestniczenia w badan iach i zrzeszania sip w kolach rraukowlch

dzialaj4cych w Uniwersytecie,
g. rozwi;auia zainteresowan kulturalnych, turystycznych

korzystania w tym celu z urz4dzeri i Srodk6w szkoh
ze strony nauczycieli akadernickich i organ6w szkoly,

h. Lrozestniczenia w zajgciach otwartych innych
r pozostalych zajpciach za zgod4prowadz4cego.

2. Studenci i rodziny studenckie (niepracui4cy rvspolmal2o'ek i dzieci) rnai4
pralvo clo:

a. otrzyul!'wanie swiadczen rzcczowych oraz stalej i doraznej pouloc\
materialne.i .jezeli spehriai4 r.va'unki okreslonc w oclrqb'ych przcprsach,

b. opieki lekarskie.j i ocluony zdrowia zgodnie z odrqbnynri pr.zcpiiarni.

i sportowych,
oraz polnocy

kietunkow studiorv



$e
[)o podstarvowych obowi4zk6w studenta nalezy postqpowanie zgodne z trescr4
slrLborvania, a w szczegolnoSci:

a. zdobl'wanie wiedzy,
b. poszanou'anie praw i obyczal6w studenokich,
c. dbaloiO o dobre irnrp Uniwersytetu w Bialyrnstoku,
d. poszanow'anie mienia Uniwersytetu w Biaiyrnstoku.

$10
student rno2e podejrno'wa6 pracE zarobkorv4. Praca ta nie rnoze lednak zwalniac
go od rv-1-pelniania obowi4zkow wobec Uniwersytetu.

$ ll
SttLdcnt obowi4zany jest porviadomic bezzwlocznie dziekanat o zrnianre
nazwiska, stanu cywilnego i adresu, a tdkze zmianie warunkow nratenalnvch.
.yczcli wplyrva ona na p'zyznanie lub wysokosc pomocy materialnej.

III
ORGANIZACJA STUDIOW

L
$ 12

Rok akadernicki rozpoczyna sip nie poZniej niz I paLdziernika i trwa nie
dltrzej ni7 do 30 wrzeSnia nastgpnego roku kalendarzowego. Rada wydzialu
rnoze wyznaczyt inne tenniny rczpoczpcia roku akadernickiego na studiach
zaocznycb, eksternistycznych oraz podyplornowych forrnach ksztalcenia.
Organizacjg roku akadernickiego okreSla rektor w porozumieniu z organarni
samorzqdu studenckiego najpoZniel do dnia 15 czerwca poprzedniego roku
akadernickiego.
Szczegolorvy rozklad oraz obsada zajq6 powinny byc podane do vviadornoscr
studerrtorn przed rozpoczEciem semestru lub roku akadernickiego.

2

l

$13
I studia odbt'waj4 sig rvedlug planorv i prograrn6w nauczania uchlvalony'clr

ptzez radp rvydzialu zgodnie z postauowieniarni ustarvy, o szkolnictwre
w)'zsz) rn i statutern lJtriwersytetu r,v Bialyrnstoku.

2. Plarr studiow okreSla przedrnioty, ich wyrniar czasowt izasarll z.aliczania
3. Plan studiow por,vinien byc ogolnie dostppny. Jego zrnianv pou innv blc

podar,vane do rviadorno6ci z trzyrniesiqcznyrn wyprzedzeniern.
-1. [larnronograrn egzanrinorv rv sesli zirnowej i letniej ustala dziekan.
5. I)o prouaclzenia rvykladorv isenrinariow oraz clo przljrnolvania egzanrinow

uprar', nicni s4 sarnodzielrri praco,,vnicy naukorvi LJnir,r ersr.tcl tr. I{ada
rvydziattr lrlo2e tlpowaznic inuyoh nauczycicli akadeurickiclr c1o prorvarlzerria



)

wyklad6w, seminari6w magisterskich (lub dyplornowych) i przyjmorvania
egzarninow.

5.

3.

I.

l.
$14

zasady i tryb zaliczania praktyk wynikaiEcych z plan' studiow okresla Rada
Wydzialu.
Udzial studenta w pracach obozu naukowego moze byc podstarv4 zariczer.ua
praktyki studenckiej, na rvniosek studenta lub osoby pror.vadzqcej oboz,
1e2eli program obozu odpowiada wymogotn praktyki okreSlonvm
w prograrnie studiow.
Student, kt6ry z uzasadnionych przyczyn nie odbyl praktyki w terminie
przewidzianym planem studi6w, moze otrzymai zezwolenie dziekana na je1
odbycie w innym terrninie, nie kolidq4cyrn z zajqciami r,vynrkaj4cyrnr
z planu studi6w.
w uzasadnionych przypadkach dziekan moZe zwolnic shldenta z odbywania
okreSlonej praktyki.
W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl w danyrn roku praktyki
przewrdzianej planem str,rdi6w dziekan wydaje decyzjq zgodnie z g 23

$15
Student, kt6ry znalazl sie w sy.tuacji utrudniaj4cej systematyczne
uczestniczenie w zajgciach moZe ubiega6 siE o indywidualn4 organizacjE
studi6w (lOS).lndywidualna organizacja studiow (IOS) przystugr-r1e takZe
osoborn studiuj4cym jednoczeSnie dwa kienrnki studi6w, odbywaj4cych
studia za granic4 lub realizui4cym studia w ramach programu Mobilnosci
Student6w (MOST).

2. O indywidualn4 organizacjp studi6w rnog4 ubiegac sig studenci, ktory
zaliczyh I rok studi6w. Zaliczenie przedmiotow w ramach IOS odbrrva sre
zgodnie z planem studi6w.

4.

3.

a)
W ramach IOS student ma prawo do:
indyrvidualnego ustalenia z prowadz4cymi zalgcia sposobu i terminu
zahczania przedmiot6w w ranrach danego semestru,

b) opieki naukowej ze strony prow dz4cych w ramach ich dyzurow
i konsultacji.

L ZgodE na IOS udziela dziekan wydziatu. W zale2noSci od
rvyrrikow studi6w zgody tdziela siE na seurestr lub rok,
przcdhr2cnia.

$16I Po ukoi.rczeniu ze szczegolnie dobryrni wynikarni pierrvszych drvoch lat
studiow, a w wyjzltkowych przypadkach ju2 pienvszego r<lku, st'dcnt rnoze
wystqpid do dzieka'a z rvnioskiem o zezwolenie na .dbywanie dalszych
studiorv rv toku indyrvidualnyrn (lrs) pod kielunkiern wyblancgo przez
sie bie i r,vyraZaj4cego na to zgodq opiekuna naukolvcgo, rvedlug
inclywidualnego planu i prograrnu. Dziekan podqyrnuje decyz_jp w tej sprawie
r,v oparciu o zasady okreSlone przez radg wydzialu.

dotychczasorvych
z mo2liwoSci4 1ej



) Opiekunern natkowym rno2e byc profesor lub doktor habilitorvany. Opiekun
rnoze prowadzic co najwy2ej trzech shrdent6w.
Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok studiow porvirrien rvskazywac
rvvbranego opiekuna. Powinien obejmolvac tak2e uzgodnionv z opickunenr
progranr i plan studi6w.
Do dnia 3l paidziernikakazdego roku opiekun naukorvy rvinien przetlstawic
dziekanowi informacjp o postgpach powierzonego rnu stLrclenta. Jesli stuclent
nre osi4ga zadorvala.lqcyoh wynikorv, dziekan rno2e cofir4c zezrvolenie na
oclbyrvanie studiow w toku indy',vidualnyrn.

.1.

3

{i l7
Rada rvydzialu lnoze, infonnr44c o tym senat, wprou'adzic indywidualn-v tok
stLrdiowania dla rvszystkich studentow .- np. system tutorski.

IV
ZALICZENIE ROKU

6.

-5.

3

4.

)

L
$ t8

Rada Wydzialu ustala okres zaliczeniowy obowi4zuj4cy dla prowadzonych
kierunk6w i rodzaj6w studi6w. Okresem zaliczeniowym rnoZe byi semestr
lub rok akadernicki.
Wanrnkiern zaliczenia roku (lub semestru) jest spelnienie wszystkich
wvmagan okreSlonych w planie studiow dla danego okresu nauki, Rada
Wydzialu rnoZe wprowadzii systeln punktowy zaliczania roku (lub
sernestru).
[,iczba egzanin6w nie rno2e przekroczyc oSmiu w roku akademickirn
a pigciu w jednej sesji na danyrn roku studiow.
Warunkiern dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie
oborviEzkorvych zajpc z danego przedrniotu, okreslonych przcz platt
studio"v.
Student zalicza zalpcia w terminach przewidzianyclr planern studitjrv
W szczeg6lnie uzasadnionych wypadkach prorvadzilcy nroze za zgclclq
dziekarra z.aliczy( studentorvi zajpcia rv rnnyrn tenninie u r.arnach roku
akadernickiego.
Student przystppuje do egzarninu w sesli okreSbnc.j planern studiolv
i zgodnie z jej lrarmonogrameln. Stuclent rnoZe skladac egzarniu rv
dorvolnyrn. uzgodnionyln z egzalninatorem, tel.lninie przed ses.j:1, leSli spelni
rvanrnek okreSlony w ust. 4.
la zgodil clziekana studeut lnoze uczestniczyc rv za.ypciach.
zaliczeniu i skladac cgzauriny z przedrniotolv pr.zcr,u rclz iarry c lr

strrclirirv na rvyzszych latach, o ile zdal egzaminy i uzyskal
rvarurrkuj4ce udzral w tych zajqciach.

uz\ sknv ac

lv plarr re

zaltcz.enizt
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-1.

2

$le
student uczestniczqcy w pracach badawczych lub wdro2eniowych rnoze byi
zrvolniony z udzialu w niekt6rych zajEciach z przedmiotu, z kt6ryrn
tematycznie zwi4zana jest realizowana praca.
Udzial studenta w pracach obozu naukowego moZe byc podstaw4
do zahczenia caloSci lub czpsci praktyki studenckiej, jeZeli program obozu
odpowiada wylnogom okreSlonym w programie studiow dla ilanej praktyki.
Zaliczenia i zrvolnienia podane w ust. l-2 odbywaj4 siE na zasadach
okreSlonyclr przez dziekana po zasiggniEciu opinii organu samorz4du
studenckieso.

$20
L Przy egzarninach i zaliczeniach z przedtniotow nie koricz4cych siq

egzaminem stosuje sig nastEpujqce oceny:
bardzo dobry
dobry pltrs
dobry
dostateczny ph"rs

dostateczny
niedostateczny

- '\ tl

- /.\
- /.o

- 10
- )o

3

$22
f. student, ktory zglasza trr-notylvolane zastrze2enia co do bezstrourloscl.

fb.rny, trybu lub przebiegu egzarninu (zaliczenia), ma prawo zlo2yc lvnioseK

lub przyjqty przez radp wydzialu odpowiedni system punktowy.
2. Za zgod4 rady wydzialu mog4 byc zaliczane bez wpisywania oceny

przedmioty niekolicz4ce sig egzaminem Wpisow tych nie uwzglEdnia sip
przy obliczaniu Srednier ocen.

2.

l.
$21

Po otrzyrnaniu na egzaminie oceny niedost atecznel studentowi przysluguje
prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z ka2dego nie
zdanego przedmiotu.
W przypadku nie zaliczenia zajpc w przewidzia'yrn terrninie, student
przystQpuJe do zaliczenia w drugim terminie - poprawkowym, po
uyskanitr w terminie poprawkowym zaliczenia zajgc, rvarunktg4cych
dopuszczenie do egzarninu, student przystppuje do egzarni'u nu ,t.irgint
tenninie. W sytuacjach usprawiedliwionych dziekan nro2e pod.14c decyi4g o
przywroceniu pienvszego terrnintr egzarninu.
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci 

'a 
egzaminie w *stalo') m

terrnrnie student traci prawo do.lednego tenrinu nie otrzyrnui4c Zadne1
oceny.
w razie choroby lub innej usprawiedliwionej przez dziekana nieobecnoscr
studenta na egzaminie w pienvszym lub drugim terrninie przyshrgrle rnu
odpowiednio dwa Iub jeden termin egzantitru.

.1.
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o pfzeprowadzenie egza:rnilu kolnisyjne go (zaliczenia) Wniosek nalezy
zlo2y( d,o dziekana !v ci4gu siedrniu dni od dnia wpisu oceny z zalicz,e.nia lub
egzaurinu.
Dziekan rno2e rownieZ zarz4dzi( egzarnin kornisyjny lzalicz.eniel z wlasnej
InlL'Jatywy lub z inicjatywy organu samorzEdu studenckiego.
Egzarnin kornisyjny (zalicz.enie) powinien odbyi siq r.v terminie do ll dni

od claty tloi,enia rvniosku
W sktad trzyosobowej kornisji wcl.rodzi dziekan lub prodzickan .jako
przervotln icz4cy. dotychczasorvy egzaminator oraz specjalista z zakrcsu
przedrniotu oblEtego egzarninem .W szczeg6lnych przypadkach dziekan
InolL' ustalic inny sklad kornisji.

3

5. Na rvniosek studenta rv sklad kornisji egzarninacyjnej rno2e lvejSi rvskazany
przcz studenta naLrczyciel akadernrcki.

6. W stosunku do studenta, ktory nie zdal egzamint lzaliczenial kornisyjnego
dziekan podejm{e decyzjg zgodnie z g 23

$23
I W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl roku (lub sernestru) studio,uv

dziekan rnoZe wyda6 decyzjg o:
a) rvpisie warunkowym na nastgpny rok (lub semestr) w przypadku nre

zaliczefia dwoch przedmiot6w, w tyrn jednego kierunkowego lub
podstawowego,

b) porvtarzaniu roku (lub semestru),
c) pcrwtarzaniu roku (lub semestrtr) z prawem zaliczania i zdawania niektorych,

uzgodnionych z dziekanem, przedmiotow z nast€pnego roku studi6w,
cl) skreSleniu z listy student6w.
2. W stosrrnku do studenta, kt6ry nie zaliczyl I roku (lub semestru) shrdi6w

dziekan rnoze, jedynie w wyj4tkowych przypadkach, podj4c decyzjp zgodnie
z pkt a-c.

$24
L SkreSlenie z listy student6w nastEpuje rv wyniku:
a) prarvornocnc go orzeczenia kom isji dyscyplinarnej,
b) rezygnacji ze studiow lub nie zlo2enia indeksu albo innych rvyrlagauych

dokurnentow lv celu rozliczenia roku (lub semestnr) rv przervidzianvrn
tenrr inie.

c) plzcrrvarr ia studi6r.v za zgod4dziekana,
tl) rrie uiszczerria oplaty za odplahre zajqcia,
2 Dziekan rnoze skreslic z listy studenta, ktory rviqcej niz raz rrie zaliczyl roku

(lub sernestru) studiow lub tego samcgo przedrniotu.

I Studerrtorvi powtarzaj4cemu
lvszystkie pozytywne oceny.
Dzickan okreSla szcz.egolowe

$25
przedrniot, setnestr lub rok studiorv trznajc sip

zasady powtarzania przodrniotu.)



Wprowadzarny nowv rozdzial:

V
STUDIA ZA GRANICA

$26

I . Student rna prawo do studi6w za granic4 w ratnach programow
realizowanych przez uniwersytet w Bialyrnstoku. Studia rnog4 trwa6 drva
sernestry.

2. Program zajp( oraz ewentualne zmiany w programie akceptuje dzjekan
wydzialu.

3. Podczas realtzacji studi6w za granic4student zobowi4zany jest do zaliczenra
zajg't, i zdania egzamin6w przewid zianych w porozurnieniu o programre
zalp(,.

4. Do zaliczenia roku studiow wylnagane jest uzyskanie przez studenta
mrnllnum 60 pkt ECTS, Przedmioty, kt6re student zaliczyl podczas
odbywania studi6w za granic4 a kt6re s4 objEte programem nauczania
na macierzystym wydziale zostan4 mu zaliczane. Inne przedmioty, kt6re
sttrdent zrealizowal podczas studi6w za granic4 rnog4 byi na wniosek
studenta zaliczone. Decyzjg w tej sprawie podejmuje dziekan.

VI
PRZENIESIENIA. WZNOWIENIA

I STUDIA ROWNOLEGI.E

i27
st.dent mo2e przenies6 siq do innej uczelni, o ile wypelnil wszystkie obowi4zki
rvobec Uniwersytetu w Bialyrnstoku .

$28
Przeniesienia i wznorvienia mog4 byc dokonywane od II roku studiow.
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach prze'iesienie rno2e byc dokonane
rounie2 w czasie I roku studiow.

$2e
l. Strrdent rno2e przenieSc siq z innej szkoly tvy2szej ('w tyrn takze

z zagranicntej) 1e2eli rvypelni wszystkie obowi4zki wynikajilce z przepisorv
obo"viEzul4cych w tej szkole wy2szej.



2. Decyzlp w sprawie przyjpcia studenta przenosz4cego siE z danel uczelni
podelrnuje dziekan. W przypadku student6w cudzozierncow na r,vniosek
dziekana - rektor uczelni.

3 Dziekan okreSla wartrnki, tennin i sposob tzupelnienia przez przenresioncgo
lub wznar.viaj4cego studia studenta zaleglo6ci r.vynika.14ce z ro2.nic w planach
r prograrnach studiolv.

$30
Przcpisy zawarte rv $ 27, 28 i 29 stosuje siq odpowiednio rv przy.padkach
przenosze nia sig studentow z wydziahr na rvy dzial rv rarnach L-/nirvcrst tetu
w Bialvrtrstoku.

$ 3l
l. Dziekan rno2e wyrazic zgodE na zmiang:

a. kierunku studi6w,
b. systernn odbywania studiow na danym kienrnku (np. ze stacjonarnych na

zaoczne).
2 Przy zrnianie kierunku lub systernu odbywania studi6w dziekan mo2e

zobowiqzac studenta do zdania okeSlonych egzaminow wynikal4cych
z ro2uc prograurowych.

)

I
$32

Student, ktory zostal skreSlony z listy shrdent6w moze wznowic studia
za zgod4 dziekana po przerwie nie kr6tszej ni2 rok (lub sernestr) i nie
dlu2sze.1 niz 5 lat. Przepis g 28 ust. 3 stosuje sip odpowiednio.
Ponowne przllpcie na studia osoby, kt6ra zostala skre6lona z listy studentow
na I roku studiow, nastppule na ogolnych zasadach rekrutacji na studia
w\zsze.

$33
Student rno2e za zgod4 wlaSciwych dziekanow studior.vac poza swoun
kicrturkie m podstalvor'vyrl na dowolnej liczbie kierunkow i dowolne przedrnioty
takze w r62nych szkolach, o ile wypelnia wszystkie obow i4zki zwi4zanc
z tokrern studi6w.

VII
URLOPY

$34
SlLulcnt nro2c otrzylnac ut'lop rv przypadku:

a. illugotrrvalej choroby,
b. odbyrv ania studiow zagraticzny clt,
c. tLlodzcnia dziecka i ouieki nad nirn-



d. czynnej slu2by wojskowej,
e. innych wa2nych okolicznoSci.

Studentowi no2e byc udzielony urlop:
a, k16tkoterminowy,
b. sernestralny,
c. roczny.

Urlopu udziela dziekan najdhrzej nu ou$.3ru;.On.go roku.
Urlop rno2e byc przedlu2ony tyrko w szczigdlnie uzasadnionych przypadkach.

$35

VIU
ODPI-ATNOSC ZA STUDIA

l
2.

3.

$37
Udzielenie urlopu potwierdza sig wpisem do indeksu.
W okesie ulopu student zachowuje uprawnienia studenckie.
W trakcie urlopu student moze zazgod4dziekanabra6 tdzial w niekt6rych
zalpciach, zalicza( je i przystppowa6 do egzamin6w.

$38
Korzystanie przez studenta z urlopu semestrarnego lub rocznego rnoze
przedlu2y c termin planowego rkoriczenia studi6w.

Studentowi mo'e byi udzielony nnoo$rino.r*adk' o ktorym rnowa w $ 33 rit.
a, lezeli clroroba trniemo2liwia rn' obecnos6-na zajpciaci przez dhtzs)y izas.
orzeczenie o koniecznosci udzielenia takiego urlopr oraz o czasie niezdolnoscr
tuczestnrczenia w zaiEciach wydaje akademicka komisja rekarska na wniosek
lekarza prowadz4cego Ieczenie.

Oplaly zashrdia rnog4 t ye pobi".un. ,lu,aO
a zajpcia na studiach 

,stacjonarnych, w przypadku ich polvtarzarria
spowodorvanego niezadowalaj4cyrni wynikainr w nauce,b za;pcia lra shrdiach zaocznycrt, wieczorowycrr i ekster.n istyczrr ycrr.

c. zqgcia prowadzone rv innych forrnach ksziatcenra.



$41
L Klvora oop{atnoscl za zaJQcQ Jest ustalana przez rcktora na wniosek rady

wydzialu i podawana do wiadornoSci co najrnniej na cztery rniesi4ce przed

Krvota odplatnoSci zajEcia Jest rustalana rektora

)
rozpoczQcletn roku akadernickiego.
Oplaty rvirrny byc wniesione przed rozpoczEciern za.1qc, a w przvpadku zajpc
trrrirl4cych dlu2el niz.ieden setnestr, przed roz.poczgciern ka2dego selnesn.u
Szczegolorve terminy rvnoszenia oplat ustala dzrekan..1

$42
l. Na podstawie rvniosku studenta uzasadnionego wa2nyrni okolicznosciaurr.

dzickan rnoZe zrvolnii studenta z obowi4zku uiszczania oplat za zarecta
rr caloSci lub czqSci,

2. Na rvrriosek studenta dziekan rno2e rozlo2yc oplatQ za zajpcia na raty lub
odrocz.u"i terrnin platnoSci bez pobierania odsetek.

l. Dziekan rnoZe cofh4i decyzlg o czgriciolvym zwolnieniu z oplat lub
rozlo2entu naleZnosci na raty, iesli shrdent zalega z zaplaceniern pozostalej
czgSci.

4. Od decyz3i dziekana, o kt6rych lnowa w ust. l-3, przysluguje studentowi
odr.rolanie do rektora. Rektor podejmuje decyzje po zasiggniqciu opinii
dzie karr a wydzialu or az nczelniane go or ganu samorz4du studencki e go.

s43
Nie rvrriesienie przez kandydata (osobp przyigte na studia lub studenta oplaty
za studia lv przewidzianym przez dziekana terminie, rno2e spowodorvai
skreSlenie odpowiednio: z listy przyjptych, z listy studentow.

tX
NAGRODY, WYROZNIENIA, KARY

$44
Studenci u,yr62niaj4cy sig w nauce i (lub) dzialalnoSci spolecznej, rnog4

OIIZ,Y.'lnaC:

a) pochl.r'alq dziekarra lub rektora z rvpisem do indeksu,
b) nagrodg przyznatl4 przez dziekana lub rektora,
c) stvpendiurn za rvynil i rv nauce, przyznawane zgodrrie z zasadarrri

okreSlonyrni rv odrgbnych przepisach,
rl) stvpencliurn za osi4gniqcia artystyczne i sportorve,
c)stvpendiLrrn Ministra trdukacli Naroclorvel, r.egulolvano odrpbnyuri

przeptsaml,
l) chplonr honorolly prz)'znarvany absollventom zgodnic z procedLu.4 $ 45



b.

$45t Dodatkowy dyplorn (honorowy), ktorego wzor zoslar opracowany przez
uczelnig otrzyrnuje absolwent, kt6ry:
uzyskal z egzamin6w i zaliczeh przedrniotow nie koncz4cych
Sredni4 ocen nie nilsz4niz 4,75 - liczonqzgodnie z zasadani
$ 53 ust. 2 lit. a.

Uz-yskal z pracy rnagisterskiej (lub licencjackiej) i egzarninu
(lub licencjackiego) oceny bardzo dobre,
nie byl karany dyscyplinarnre.
Dodatkowy dyplom (honorowy) przyznawany jest przez radg ,"vydzialu

na wniosek korn isji egzaminacyjnej.

$46
Za postpporvanie uchybiai4ce godnosci studenta oriv na.lszenie przepis6w
obowi4zrg4cych w Uniwersytecie, student ponosi odpowiedzialnoSd przed
kornisi4 dyscyplinarn4 lub s4dern koreZeirskim sarnorz4du studencliego
na zasadach okreslonych w ustawie o Szkolnictwi e wyzszyn i przepisaih
wykonawczych.
za przewinienia rnniejszej wagi rektor lub dziekan udziela upomnienia.

sl8 egzamlllem
okreSlonyrni w

magrsterskiego

c.
)

2.

I

4.

l.

2.

I

X
TJKONCZEN IE ST LIDIOW, PRACA MAG ISTERSKA ( L ICENCJACKA).

EGZAMIN MAGISTERSKI (LICENCJACKI)

$47
Pracp rnagistersk4 (lub licencjack{ st'dent wykonuje pod kierunkiern
samodzielnego lub uprawnionego przez radp *ydrialv nauczyciela
akademickiego. Nauczyciel akademicki kiert44cy prac4 magisterst4 ltuUlicencjack{ powinien mie6 stopieri co najmniej-dbktora.
Za praca, rnagistersk4 (lub licencjack4) rno2e zostad rznana praca powstala
w ramach studenckiego ruchu naukowego.
warurkiern',aliczenia seminarium magisterskiego (licencjackiego) jest
ilo2enie pracy magi sterskiej ( I ub I icencj acki ej).
Oceny pracy magisterskiej (lub licencjackiej) dokonuje kieny4cy prac4oraz
jeden recenzent. W razie negatywnej oceny pracy przez recenzenta o
dopuszczeniu do egzarninu decyduje dziekan, kt6ry polvinien zasiggn4c
opinii drugiego recenzerta. Do re< enze'tow stosule sip odporvici'io
postiurowienia ust. l.



$48
t StLrdent sklada pracp magistersk4 (lub licencjack{ najpozniej do konca ses1i.
2. Dziekan noae przedlt2y6 terrnin zdania pracy rnagrsterskie.i (lub licerrcjacr4..l

do konca sesji poprawkowej. W okresie tytn student traci .jed1.nie prau,o
do stypendiurn.

3 W wy4tkowych przypadkach dziekan rnoZe przedlu2yc tennin okreSlony,

'uv ust. 2. do korica wrzeSnia danego roku.
rl. student, ktory nie zlo2yl pracy rnagisterskiej (lub licencjackiej) lv termrnach

kt6ry nie zlo2y-l pracy rnagisterskiej (lub licencjackiel) w terrninach
okreslonyclr lv ust. 2 i 3 rno2e zostac skeslony z listy studentorr.
Reaktlrrac.;a po skreSleniu z powodu nie zlo2eila pracy rnagisterskiel (lrrb
licenclackre.l) odbywa sip na zasadach ogolnych.

5 W razie dtuZszej nieobecno6ci kieruj4cego prac4 uragistersk4 (lub
licencjack4), ktr5ra mogla rvplyn4c na opoZnienie zlozenia pracy prze,z
studenta, dziekan obowi4zany jest do wyznaczenia osoby, ktora przejrnie
oborvi4zek kierowania pracq. Ztniana kierqj4cego prac4 w okresie szeScru
ostatnich rniesipcy przed terminem ukoriczenia studi6w moze stanow ic
podstawg do przedlu2enia terminu zlo2enia pracy rnagisterskiej (lub
licencjackEj) na zasadach okreSlonych w nst. 3.

2.

t

$49
Warunkiem dopuszczenia do egzarninu magisterskiego (lub licencjackiego)
Jest:
a- zdanie rvszystkicl-r egzarninow oraz uzyskani a zaliczenia wyrnaganl,ch

przedrniot6w i praktyk przewidzianych w planie studi6w,
b. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy nragisterskiel llub

hcencjackiej)
Egzarnin rnagisterski (lub licencjacki) odbyrva sig przed kornrsj4 powolan4
przez dztekana, w sklad kt6rej wchodz4: dziekan lub prodziekan .yako
przewodnicz4cy, promotor i recenzent. W uzasadnionych przypadkach
dziekan rnoze powierzyd przewodnictwo kornisji prof-esorowi lub doktorowi
habrlitorvanernu zatrudnionernu w Uniwersytec ie na z.asadzie miarrowani a
Egzarnin rnagisterski (lub licencjacki) powinien odby<i sip rv tenninre nre
przekraczaj4cyrn trzech miesiqcy od daty zlo2eniapracy.

-l

$50
I Egzarnin lnagrsterski (lub licenclackq) lest egzarninern ushryrn.
Z. Pr-zy oce rrie egzarnirrLr stosuje sip oceny okreSlone w $ 20.
-1. Po zkr2eniu egzaminn rnagisterskiego (lub licenclackrego) stLulent otr.zyrrulc

d1 pIorn ukoriczcnia studiolv r.vyzszych.

N 5l
L W plzlpadku Lrzvskania z egzarninu nragistelskicgo (lub liccrrc.iack ieo )

trcollY rt iedostaleczrtuj lrrb nreusprau iedlirvion,-'go nic prrvstiU)ieltia

l.l



) W przypadku nie zdania egzamlnu
nteusprawiedliwionej nieobecnoSci

do egzamrnu rnagrsterskiego (lub licencjackiego), dziekan wyznacza drugi
terrnin jako ostateczny.

magrsterskiego (lub licencjackiego) lub
w drugim terminie dziekan rvvdaie

decyzje o:
a) zezwoleniu
b) skreSleniu z

N52I Absolwent otrzymuje dyplorn ukonczenia studiow rvyzszych- ktorego tresc
i forrnq okreSlaj4 odrgbne przepisy.

2, Podstaw4 obliczenia ostatecznego wyniku studiow sq:
a.) srednia arytmetyczna ocen z egzarninow i z zaliczef z przedrniotow rie

koncz4cych sip egzaminem z vwzgrpcrnieniern ocen niedostatecznvch
uzyskanych rv ci4gu calego okresu studi6w. Tam gdzie wprowadzony zostal
system punkt6w kredytowych, powy2sza Srednia jest Sredni4 wa2on4 gdzie
wagaml s4 punkty kredytowe.

b) ocena pracy rnagisterskiej (lub licencjackiej) stanowi4c4 Sredni4 ocen
promotora I recenzenta.

na powtarzanle ostatniego roku studi6w,
listy student6w.

-30

- 4,0
- 4,s
-'r tl

c)
3.

ocena egzamlnu magisterskiego (lub licencjackiego)
Wynik strrdi6w stanowi sung: 0,6 oceny wymienionej w lit. a oraz po 0,2
ocen uzyskanych z praay magisterskiej (licencjackiej) i egzarninu
rnagisterskiego (licencjackiego).
w dyplornie ukonczenia studi6w wy2szych wpisqie sig ostateczny wynik
studi6w ustalony zgodnie z zasad4:

4.

do 3,25
- 3,26 do 3,74
- 3,75 do 4,24
- 4,25 do 4,59
- od 4,60

5. Z,aokr4glenie do pehtej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplorntL,
we .wszystkich innych zalwiadczentach okreSla siE rzeczywisty: 

'wynik
studi6rv obliczony jak w ust. 2.
Kornisla egzarninacyjna moze podwy2szy( oceng, o kt6rej rnowa w usr.
3 o pol stop'ia, ie2eli student zpracy rnagisterskiei (tub licericjackiei) oraz z
egzarnrnu rnagisterskiego (lub licencjackiego) otrzynal oceny bardzo dobre,
w ci4gu ostatnich dw<ich lat studi6w uzyskal ialiczenia przedrniot6lv z
ocerrami bardzo dobryrni i dobryn.i oraz rv obolvi4zui4cvrn terminie
tukoriczy'l studia.

o.

l:l



XI
PRZEPISY KONCOWE

$53
Postanowienia regulaminu obowi4zuj4 studentow i pracownik6'"v Uniwersytetu
rv Bialyrnstoku.

$54
Regnlarnin wchodzi w 2ycie z dniern 1 paLdziernika2005 roku.

l5




