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Rozdzial 1

PRZEPISY OGOLNE

$l
Niniejszy Regularntn stosqe sip odpowiednio do studentow Uniwersytetu
w Bialyrnstoku studiuj4cych w systernie studiow dziennych, wieczorowych.
zaocznych i eksternistycznych na jednolitych studiach rnagisterskich,
uzupelniaj4cych studiach rnagisterskich, wylszych studiach zawodowych.

$2
1. Zasady i warunki przyjgcia na studia okesla Ustawa o szkolnictwre

wy2szym i Senat Uniwersytetu w Bialymstoku.
2. Przylpcie w poczet studentow Uniwersytetu w Bialymstoku nastgpuje z

chwil4 irnmatrykulacji i zlolenia Slubowania przed rektorem lub dziekanern.
Jeieli przyjpcie na studia nastppuje w drodze egzaminu wstQpnego,
studentowi przysluguje od momentu ogloszenia decyzji o przyjEciu na studia,
prawo otrzymywania stosownych zaSwiadczef .

3. Student otrzymuje legitymac.lg studenck4 oraz indeks, kt6ry Jest dokumenterr
obrazuj4cym przebieg studiow i pozostaje jego wlasnoScr4 po ukoriczeniu
studiow

4. Po ukonczeniu studiow absolwent uzyskuje dyplom. TreS6 i formE dyplomu
okreSlaj 4 odrpbne przepisy.

5. Dziekan moze przyj4c na studia wolnych sluchaczy. Na wydzialacl-t, gdzie
obowi4zuje egzamin wstppny podstaw4 przyjpcia wolnego shrchacza rnusi
byc pozytywnie zdany egzamin wstgpny.

$3
Zwierzchnlkiem i opiekunem wszystkich studentow w Uniwersltecie w
Bialynrstoku jest rektor.

$4
w sprawach niezastrzelonych do kompetencji rektora i rady wydzialu dziekan
sprawuje nadz6r nad realizacj4 planu studiow i podejrnule decyzlE we
wszystkich sprawach studenckich zwiqzanych z przebiegiern studiow na
wydziale.

$5
od wszystkich decyzji podigtych przezdziekana w indywidualnych sprawach
studenckich, przyslLrguje odwolanie do rektora. odwolanie za zsoda
zainteresowanego mog4 wnies6 r6wnie2 organy samorz4du studenctiego,
organizacle studenckie, kola naukowe lub grono kolegow studentow.



$6
l. Reprezentantem og6lu student6w w Uniwersytecie w Bialymstoku s4 organy

samorzqdu sfudenckiego.
2. Odpowiednie organy samorz4du studenckiego s4 uprawnione do wyraiania

stanowiska we wszystkich sprawach dotycz4cych student6w.

87
Dziekan moze w porozumieniu z organami samorz4du studenckiego powolac
spoSr6d nauczycieli akademickich opiekun6w lat, a w razie potrzeby opiekunow
grup studenckich. Zakres dzialalno6ci opiekuna okreSla dziekan.

RozdziaN 2
PRAWA r OBOWIAZKI STUDENTA

$8
l. Student ma prawo do:

1) zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studi6w, ronvijania wlasnych
zarnteresowan naukowych oraz korzystania w tym celu z pomie szczei,
nrz4dze'h i Srodk6w oraz zbiorow bibliotecznych uczelni zgodme z
obowi4zul4cymi przepisarni, jaktez z pomocy nauczycieli akademickich i
organ6w uczelni,

2) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organa kolegialne
Uniwersytetu w Biatymstoku za poSrednictwern przedstawicieli
student6w,

3) zglaszanie do wladz Uniwersy'tetu postulat6w dotycz4cych plan6w
sttrdiow, programow nauczania, toku studi6w, spraw zwi4z.anych z
procesem natczania i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi,

4) otrzymywania nagr6d i wyr62nieir,
5) nzeszania sig w juZ istniej4cych organtzacjach studenckich i zakladania

nowych,
6) uczestniczenia w badan iach i zrzeszania sip w kolach naukowych

dzialajqcy ch w Uniwersytecie,
7) roz-tvrjanra zainteresowair kulturalnych, turystycznych i sportowych,

korzystania w tym celu z vz4dzeh i Srodk6w szkoly oraz pomocy ze
strony nauczycieli akadernickich i organow szkoly,

8) uczestniczenia w zajpciach otwartych innych kierunkow studiow r

pozostatych zajgciach za zgod4prowadz4cego.
2. Studenci i rodziny studenckie (niepracuj4cy wspohnalzonek i dzieci) rna;q

prawo do:
I ) otrzymywanie Swiadcze h rzeczowych oraz stalej i doraZnej pomocy

materialnej jeZeli spelniaj4 warunki okreSlone w odrpbnych przepisach,
2) opieki lekarskiej i ochrony zdrowia zgodnie z odrEbnymi przepisami



$9
Do podstawowych obowi4zk6w studenta nale2y postppowanie zgodne z treSci4
Slubowania, a w szczegolnoSci:

l) zdobyrvanie wiedzy,
2) poszanowanie praw i obyczaj6w studenckich,
3) dbaloS6 o dobre imip Uniwersytetu w Bialymstoku,
4) poszanowanie mienia Uniwersytetu w Bialyrnstoku.

$10
Student mo2e podejmowad pracp zarobkow4. Praca ta nie mo2e jednak zwalniac
go od wypelniania obowi4zk6w wobec Uniwersytetu.

$ 11

Student obowi4zany jest powiadomi( bezzwlocznie dziekanat o zmianie
nazwiska, stanu cyr;vilnego i adresu, a takze zmianie warunkow rnaterialnych.
jezeli wptywa onanaprzyznanie lub wysokoSd pomocy rnaterialnej.

Rozdzial3
ORGANIZACJA STUDIOW

$12
1. Rok akadernicki rozpoczyna siE nie p62niej niz 1 pu2dzrernika i trwa nle

dfuzej niz do 30 wrzeSnia nastEpnego roku kalendarzowego. Rada wydziatu
moie wyznaczyc inne terminy rozpoczgcia roku akademickiego na snrdiach
zaocmych, eksternistycznych oraz podyplornowych formach ksztalcenia.

2. Organrzacjq roku akademickiego okreSla rektor w porozurnieniu z organaml
samorzqdu studenckiego na.lpoZniel do dnia l5 czerwca poprzedniego roku
akademickiego.

3. Szczeg6lowy rozklad oraz obsada zajg6 powinny by6 podane do wiadomoSci
studentom przed rozpoczpciem semestru lub roku akademickiego

$13
l. Studia odbywaj4 siE wedlug plan6w i program6w natczania uchwalonych

przez radp wydzialu zgodnie z postanowieniami ustawy o szkolnictwre
v'ryZszym I statutem Uniwersytetu w Bialymstoku.

2. Plan studi6w okreSla przedmioty, ich wymiar czasowy i zasady zahczania
3. Plan studi6w powinien byd ogolnie dostEpny. Jego zmiany powinny byc

podawane do wiadomo6ci z trzymiesiEc znym wyprzedzeniem.
4. Harmonogram egzarninow w sesji zimowej i letniej ustala dziekan.
5. Do prowadzenia wyklad6w i seminari6w oraz do przyjmowania egzarninow

uprawnieni sq sarnodzielni pracownicy naukowi Uniwersytetu. Rada
wydzialtr moZe upowa2ni6 innych nauczycieli akadernickich do prowadzenia



3.

wykladow, seminariow magisterskich (lub dyplomowych) i przyj rnowan ra
eszarnin6w.

2

t.
$14

Zasady rtryb zaliczania praktyk wynikal4cych zplanu studiow okreSla Rada
Wydzialu.
Udzial studenta w pracach obozu naukowego moze byi podstaw4 zalicz.enia
praktyki studenckie.y, na wniosek studenta lub osoby prowadz4cej oboz,
lezeh program obozu odpowiada wymogoln praktyki okreslonyrn
w programie studi6w.
Student, kt6ry z uzasadnionych przyczyn nie odbyl praktyki w terminie
przewidzianym planem studiow, rnole olrzyma( zezwolenie dziekana na jej
odbycie w innym terrninie, nie koliduj4cym z zajpciami wynikaj4cyrni
z plann studi6w.

4. W uzasadnionych przypadkach dziekan rno2e zwolnid studenta z odbywania
okreSlonej praktyki.

5. W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl w danym roku praktyki
przewidzianej planem studi6w dziekan wydaje decyzjq zgodnie z g 23.

3

$ 15

Student, ktory znalazl siQ w sytuacji utrudniaj4cej systematyczne
uczestniczenie w zajpciach moZe ubiegac sip o indywidualnq organizacjq
studi6w (IOS).Indywidualna organizacja studi6w (IOS) przyshrguje tak2e
osobom studiuj4cym jednoczeSnie dwa kiemnki studi6w, odbyrvaj4cych
studia za granic4 lub realizuj4cyrn studia w ralnach Programu MobilnoSci
Student6w (MOSD.
O indywidualn4 organizacjp studi6w mog4 ubiegac siq studenci, ktory
zaliczyli I rok studi6w. Zaliczenre przedmiotow w ramach lOs odbywa sig
zgodnie z planem studi6w.
W ramach IOS student ma prawo do:
I ) indywidualnego ustalenia z prowadz4cymi zajEcia sposobu i terminu

zaliczania przedmiot6w w ramach danego semestru,
2) opieki naukowej ze strony prowadz4cych w ramach ich dyzurow

i konsultacii.
4. Zgodp na IOS udziela dziekan wydzialu W zaleZnoSci od dotychczasowych

wynik6w studi6w zgody trdziela siQ na semestr lub rok, z moZliwoSci4 1e.y

przedluzenia.

$ t6
L Po ukoriczenit ze szczeg6lnie dobryrni wynikami pierwszych dwoch lat

studi6w, a w wyj4tkowych przypadkach juZ pierwszego roku, student rnoZe
wystqpii do dziekana z wnioskiern o zezwolenie na odbylvanie dalszych
studi6w w toku indy'widualnym (ITS) pod kierunkiern wybranego przez
siebie i wyrazaj4cego na to zgodp opiekuna naukowego, wedlug
indyrvidualnego planu i programu. Dziekan podejmuje decyzjg w tej sprawie
w oparciu o zasady okreSlone przez radQ wydzialu.

1.

2



A

2.

3.

Opiekunern naukowym rnoze byc profesor lub doktor habilitowany. Opiekun
mo2e prowadzic co nalwyZej trzech student6w.
Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok studiow powinien wskazywac
wybranego opiekuna. Powinien obejmowa6 takZe uzgodniony z opiekunem
program i plan studi6w.
Do dnia 3l pa:2dziernlkakahdego roku opiekun naukowy winien przedstawic
dziekanowi informacjp o postppach powierzonego mu studenta. JeSIi student
nie osi4ga zadowalaj4cych wynikow, dziekan rnoZe cofn4c zezwolenie na
odbywanie studi6w w toku indywidualnym.

$17
Rada wydzialu mo2e, informuj4c o tym senat, wprowadzid indywrdualny tok
studiowania dla wszystkich studentow - np. system tutorski.

Rozdzial 4

ZN-ICZENIE ROKU

2.

3.

4.

5.

1.

'7.

6.

$18
Rada Wy&ialu ustala okres zaliczeniowy obowi4zuj4cy dla prowadzonych
kierunk6w i rodzaj6w studi6w. Okresem zaliczeniowym moze byc semestr
lub rok akademicki.
Warunkiem zaliczenia roku (lub semestnr) jest spelnienie wszystkich
wymagari okreSlonych w planie studiow dla danego okresu nauki. Rada
Wydzialu moZe wprowadzid systern punktowy zaliczania roku lub semestru.
Liczba egzaminow nie moZe przekroczyi oSmiu w roku akadernickim
a pipciu w jednej sesji na danyrn roku studiow.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie
obowiq.zkowych zajgt z dwrego przedmiotu, okreSlonych przez plan
studi6w.
Student zalicza zajpcia w terminach przewidzianych planem studi6w.
W szczeg6lnie uasadnionych wypadkach prowadz4cy rnoZe za zgod4
dziekana zaliczyc studentowi zajEcia w innym terminie w ramach roku
akademickiego.
Student przystgpuje do egzaminu w sesji okreSlonej planem studi6w
i zgodnie z jej harmonogramem. Student mo2e skladai egzarnin w
dowolnym, uzgodnionym z egzaminatorem, terminie przed sesj4 jeSli spelni
warunek okreSlony w ust. 4.

Za zgodq dziekana student mo2e uczestniczyc w zajEciach, uzyskiwad
zaliczenia i skladac egzaminy z przedmiotow przewidzianych w planie
studi6w na wyLszych latach, o lle zdal egzarniny i uzyskal zaliczenia
warunkuj4ce udzial w tych zajpciach.



2

3.

I
$le

Student uczestnicz4cy w pracach badawczych lub wdroZeniowych mo2e byc
zwolniony z tdzialu w niektorych zajEciach z przedmrotu, z ktorym
ternatyczniezrvttiqzana jestrealizowanapraca.
Udzial studenta w pracach obozu naukowego moie byi podstaw4
do zaliczenia caloSci lub czpSci praktyki studenckiej, lezeli prograrn obozu
odpowiada wymogom okeSlonym w programie studiow dla dane.y praktyki.
Zaliczenia i zwolnienia podane w ust. l-2 odbpvaj4 siE na zasadach
okeSlonych przez dziekana po zasiggnipciu opinii organu sarnorz4du
studenckieeo.

$20
1. Przy egzaminach r zaliczeniach z przedrniot6w niekoncz4cych siQ

egzaminem stosuje siq nastgprq4ce oceny:
bardzo dobry - 5,0
dobry plus
dobry
dostatecmy plus
dostateczny
niedostateczny
lub przyjpty przez radp wydzialu odpowiedni systern punktowy.

2. Za zgod4 rady wydzialu mog4 byc zaliczane bez wpisyrvania oceny
przedmioty niekoncz4ce siE egzaminern. Wpisow tych nie uwzglpdnia siq
przy obliczaniu Sredniej ocen.

2.

t.
s2

Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedost atecznej studentowi przyshtgule
prawo do zdawania jednego egzarninu poprawkowego z ka2dego niezdanego
przedrniotu.
W przypadku niezaliczenia zajgc w przewidzianym terrninie, student
przystgpuje do zaliczenia w drugim tenninie - poprawkowym. Po
uzyskaniu w tenninie poprawkowym zaliczenia zajpc, warunkuj4cych
dopuszczenie do egzaminu, student przystgpuje do egzarninu w drugirn
terminie. W sytuacjach usprawiedliwionych dziekan rnoze pod.14c decyzlE o
przywroceniu pierwszego terrninu egzaminu.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na egzaminie w ustalonym
terminie student traci prawo do jednego terminu nie otrzyrnu.l4c Zadnel
oceny.
W razie choroby lub innej usprawiedliwionej przez dziekana nieobecnoSci
studenta na egzaminie w pierwszyrn lub drugim terminie przysluguje rnu
odpowiednio dwa lub jeden terrnin egzaminu.

522
1. Student, ktory zglasza umotywowane zastrzezenia co do bezstronnosci,

fonny, trybu lub przebiegu egzaminu (zaliczenia), ma prawo zlo2yd wniosek

- zl\

- 40

- 10
- )n

3.

4.



2.

3

o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (zahczenia). Wniosek nalezy
zloLyt do &iekana w ciqgu siedmiu dni od dnia wpisu oceny z zaliczenialub
egzamlnu.
Dziekan mo2e r6wnie2 zarz4dzie egzamin komisyjny lzaliczeniel z wlasnej
iniclatywy lub z inicjatywy organu samorz4du studenckiego.
Egzamin komisyjny (zaliczenie) powinien odbyi sig w terminie do 14 dnr

od daty zlo2enra wniosku.
4. W sklad trzyosobowej komisji wchodzi dziekan lub prodziekan jako

przewodnicz4cy, dotychczasowy egzamin ator oraz specjalista z zal<resu
przedmiotu objEtego egzaminem .W szczeg6lnych przypadkach dziekan
rnoZe ustalii inny sklad kornisji

5. Na wniosek studenta w sklad komisji egzarninacyjnej moZe we1Sd wskazany
przez studenta nauczyciel akademicki.

l.

W stosunku do studenta, kt6ry nie zdal egzamrnu lzaliczenia/ komisyjnego
dziekan podejmuje decyzjp zgodnie z g 23.

$23
W stosunku do studenta, ktory nie zaliczyl roku (lub semestru) studi6w
dziekan mo2e wydad decyz3p o:
l) wpisie warunkowym na nastQpny rok (lub semestr) w przlpadku

niezaliczenia dw6ch przedmiotow, w tym jednego kierunkowego lub
podstawowego,

2) powtarzaniu roku (lub semestru),
3) powtarzaniu roku (lub semestru) z prawern zaliczania i zdawania

niekt6rych, uzgodnionych z dziekanern, przedrniotow z nastgpnego roku
studiow.

4) skreSleniu z listy student6w.
2. W stosunku do studenta, ktory nie zaliczyl I roku (lub selnestru) studi6w

dziekan moze, jedynie w wyj4tkowych przypadkach, podj46 decyzjg zgodnie
z ust.1- okt 1-3.

6.

1.

2.

l.

$24
SkeSlenie z listy student6w nastppuje w wyniku:
I ) prawomocn e go or zeczenia komisj i dyscyplinarnel,
2) rezygnacji ze studi6w lub niezloZenia indeksu albo innych wymaganych

dokument6w w celu rozliczenia roku (lub semestru) w przewidzianym
terminie,

3) przerwania studi6w za zgod4 dziekana,
4) nieuiszczenia oplaty za odplatne zajEcia,
Dziekan moZe skreSli6 z listy studenta, ktory wipcej ni2 raz nie zaliczyl roku
(lub semestru) studi6w lub tego samego przedmiotu.

$25
Studentowi powtarzajqcemu przedmiot, semestr lub rok studi6w uznaje siQ

wszystkie pozltywne oceny.



2.

3.

A

2. Dziekan okreSla szczeg6lowe zasady powtarzanra przedrniotu.

Rozdzial 5

STUDIA ZA GRANICA

$26

I . Student ma prawo do studi6w za granic4 w ramach program6w
realizowanych przez Uniwers)4et w Bialymstoku. Studra mog4 trwac dwa
semestry.
Program zajE1 oraz ewentualne zmiany w progamie akceptuje dziekan
wydzialu.
Podczas realizacli studi6w za granic4student zobowt4zany jest do zaliczenia
zajpc i zdania egzaminow przewidzianych w porozurnieniu o prograrnie
za1pt.
Do zahczenia roku studiow wymagane jest uzyskanie przez studenta
minimum 60 pkt ECTS. Przedmioty, ktore student zaliczyl podczas
odbywania studi6w za granic1 a kt6re s4 objgte programem nauczania
na macierzystym wydziale zostan4 mu zaliczone. Inne przedmioty, kt6re
student zrealizowal podczas studi6w za granic4 mog4 by6 na wniosek
studenta zaliczone.Decyzjp w tej sprawie podelrnuje dziekan.

Rozdzial 6

PRZENIESIENIA. WZNOWIEN IA
I STUDIA ROWNOLEGLE

921
Student moZe przenieSd siE do innej uczelni, o ile wypelnil wszystkie obowi4zki
wobec Uniwersytetu w Bialymstoku .

$28
Przeniesienia i wznowienia mog4 byi dokonywane od II roku studiow.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach przeniesienie mo2e byc dokonane
r6wnieZ w czasie I roku studi6w.

$29
l. Student moze przenieS6 siE z innej

z zagranicznej) jeleli wypelni wszystkie
obowi4zuj4cych w tej szkole wy2szej.

szkoly wyiszej (w tym takZe
obowi4zki wynikal4ce z przepis6w

l0



2.

3

Decyzlp w sprawie przyjgcia studenta przenosz4cego sip z danej uczelni
podejrntrje dziekan. W przypadku student6w cudzoziernc6w na wniosek
dziekana - rektor uczelni.
Dziekan okreSla warunki, termin i sposob uzupelnienia przez przeniesionego

f ub wznawiaj4cego studia studenta zalegloSci wynikaj4ce z roimic w planach

r programach studi6w.

$30
Przepisy zawarte w $ 27, 28 i 29 stosuje siq odpowiednio w przypadkach
przenoszenia sig student6w z wy dziatu na wydzial w ramach Uniwersy'tetu

w Bialyrnstoku.

Q 3l
l. Dziekan mole wyrazi( zgodg nazmianq:

l) kierunku studt6w.
2) systemu odbywania studiow na danym kienrnku (np. ze stacjonarnych na

zaoczne).
2. Przy zmianie kierunku lub systemu odbywania studiow dziekan rno2e

zobowiqzat studenta do zdania okreSlonych egzaminow wynika.;qcych

z ro2nic programowych.

$32
l. Student, kt6ry zostal skreSlony z listy student6w rno2e wznowic studia

za zgod4 dziekana po przerwie nie kr6tszej ni2 rok (lub sernestr) r nie

dlu2szej niz 5lat. Przepis $ 28 ust. 3 stosuje siE odpowiednio.
2. Ponowne przy.lpcie na studia osoby, ktora zostala skreSlona z listy sttrdentow

na I roku studi6w, nastEpuje na og6lnych zasadach rekrutacli na studia

v'ry2Sze.

$33
Student moze za zgod4 wlaScrwych dziekanow studiowa6 poza swoirn

kierunkiem podstawowym na dowolnei liczbie kierunk6w i dowolne przedmioty

takZe w r62nych szkolach, o ile wypelnia wszystkie obowi4zki zwiqzane

z tokrem studi6w.

Rozdzial7
I'RLOPY

034
Student mo2e otrzyma6 urlop w przypadku:

1) dlugotrwalej choroby,
2) odbywania studi6w zagranicznych,
3) urodzenia dziecka i opieki nad nim,
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4) czynnej sluZby wojskowej,
5) innych wa2nych okolicznoSci.

Studentowi rno2e by6 udzielony urlop:
l) krotkoterminowy,
2) semestralny,
3) roczny.

$36
Urlopu udziela dziekan najdluzej na okresjednego roku.
Urlop moZe byeprzedlu2ony tylko w szczeg6lnie uzasadnionych
przlpadkach.

$37
Udzielenie urlopu potwierdza sip wpisem do indeksu.
W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.
W trakcie urlopu studenl moze za zgod4 dziekana bra6 udzial w niekt6rych
zajgciach, zahczac je i przystppowad do egzamin6w.

$38
Korzystanie przez studenta z tulopu semestralnego lub rocznego moze
przedhnyc termin planowego ukonczenia studi6w.

$39
Studentowi moZe byc udzielony urlop w przypadku, o ktdrym mowa w $ 34,
pkt 1, jezeli choroba uniemoZliwia mu obecnoSc na zajEciach przez dlu2szy
czas. Orzeczenie o koniecznoSci udzielenia takiego urlopu oraz o czasle
niezdolnoSci uczestniczenia w zajpciach wydaje akademicka komisja lekarska
na wniosek lekarza prowadz4cego leczenie.

Roz&ial 8

ODPLATNOSC ZA STLIDIA

$40
Oplaty za studia mog4 byd pobierane za:

7) zajpcia na studiach stacjonarnych, w przypadku ich powtarzanta
spowodowanego niezadowalaj4cyrni wynikarni w nauce,

2) zajqcia na studiach zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych,
3) zajpcia prowadzone w innych fonnach ksztalcenra.
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$41
1. Kwota odplatnoSci zazajpciajest ustalana przezrektora na wniosek rady

wydztalu i podawana do wiadomoSci co najmniej na cztery miesi4ce przed
rozpoczEciem roku akademickiego.

2. Oplaty winny byd wniesione przed rozpoczEciem za1pc, a w przypadku zajEi
trwaj 4cych dluZej ni2 j eden seme str, pr zed, r ozpoczpciem kaZde go semestru.

3. Szczegolowe terminy wnoszenia oplat ustala dziekan.

s42
l. Na podstawie wniosku studenta uzasadnionego wa2nymi okolicznoSciarn i,

Rektor mo2e zwolni6 studenta z obowi4zku uiszczania oplat za zalqcia w
caloSci lub czESci.

2. Rektor, na wniosek studenta (zaopiniowany przez dziekana), moze rozlo2y(
oplatg za zajpcia na raty lub odroczyc terrnrn platnoSci bez pobierania
odsetek.

3. Rektor moZe cofrrq6 decyzjg o czESciowym zwolnieniu z oplat lub rozloieniu
naleZnoSci na raty, jeSli student zalega z zaplaceniem pozostalej czgSci.

$43
Niewniesienie przez kandydata (osobg przyjEt{ na studia lub studenta oplaty
za studia w przewidzianym przez dziekana terminie, mo2e spowodowac
skreSlenie odpowiednio: z listy przyjgtych, z listy studentow.

Rozdzial9
NAGRODY, WYROZNIENIA, STYPENDIA SPECJALNE, KARY

$44
Studenci w1r62niaj4cy sip w nauce, sporcle, dzialalnoSci spolecznej lub

artystycznej mog4 otrzyma6 :

l) pochwalE dziekana lub rektora z wpisem do indeksu,
2) nagrodp ptzyznanqprzez dziekana lub rektora,
3) stypendia za wyniki w nauce, osi4gniEcia artystyczne lub sportowe,
4) dyplom honorowy przyznawany absolwentom zgodnie z procedur4 $ 45.

$45
l. Dodatkowy dyplom (honorowy), ktorego wzor zostal opracowany przez

uczelnip otrzyrnnje absolwent, kt6ry:
I) uzyskal z egzamin6w r zahczefi przedmiotow niekofcz4cych siQ

egzaminem Sredni4 ocen nie nizszqniz 4,75 - liczonqzgodnie z zasadami
okreSlonymi w $ 52 ust.2, pkt L



2.

2) nzyskal z pracy magisterskiel (lub licencjackie.l ) i egzarnrnu
magisterskiego (lub licenc;ackiego) oceny bardzo dobre,

3) nie byl karany dysclplinarnie.
2. Dodatkowy dlplom (honorowy) przyznawany jest przez radp wydzialu

na wniosek kom isj i egzaminacyjnej.

l.
$46

Za postppowanie uchybia.l4ce godnoScl studenta oraz naruszenie przepisow
obowi4zuj4cych w Uniwersytecie, student ponosi odpowiedzralnoSc przed
kornisjq dyscyplinarn4 lub s4dem kolezeriskirn samorz4du studenckiego
na zasadach okreSlonych w Ustawie o Szkolnictwie Wyzszym i przepisach
wykonawczych.
Za przewinienia mniejszej wagi rektor lub dziekan udziela upomnienia.

Rozdzial 10

UKONCZENIE STUDIOW, PRACA MAGISTERSKA (LICENCJACKA),
EGZAMIN MAGISTERSKI (LICENCJACKI)

t.
$47

Pracg magisterskq (lub licencjack{ student wykonuje pod kierunkiem
samodzielnego lub uprawnionego przez radg wydzialu nauczycrela
akademickiego. Nauczyciel akademicki kieruj4cy prac4 magistersk4 (lub
licencjack4) powinien mie6 stopieri co najmniej doktora.
Za pracp magistersk4 (lub licencjack{ moze zosta( rznana praca powstala
w ramach studenckiego ruchu naukowego.
Warunkiem zaliczenra seminariurn magisterskiego (licencjackiego) lest
zloaenie pracy magi sterski ej (lub licencj ackiej ).
Oceny pracy rnagisterskiej (lub licencjackiej) dokont4e kieruj4cy prac4oraz
jeden recenzent. W razie negatywnej oceny pracy przez rece\zenta o
dopuszczeniu do egzaminu decyduje dziekan, kt6ry powinien zasipgn46
opinii drugiego recenzenta. Do recenzent6w stosuje sig odpowiednio
oostanowienia ust. I .

$48
I Student sklada pracp magistersk4 (lub licencjack{ najp62niej do korica sesji.
2. Dziekan moze przedltzyc termin zloLenta pracy magisterskieJ (lub

licencjackiej) do korica sesli poprawkowej. W okresie tym student traci
jedynie prawo do stypendium.

4.

3 W wy.l4tkowych przypadkach dziekan rnoZe przedlu2y6 termin okreSlony
w ust. 2. do korlca wrzeSnia danego roku.
Student, kt6ry nie zlo2yl pracy magisterskiej (lub licencjackiej) w tenninach
okreSlonych w ust. 2 i 3 mo2e zostad skreSlony z listy student6w.

2.

3.

4.
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Reaktyrvacja po skreSleniu z powodu nie zloZenia pracy magisterskiel (lub
licencjackiej) odbywa siq na zasadach og6lnych

5 W razie dluZszej nieobecno6ci kierujqcego pracq magistersk4 (lub
licencjack{, kt6ra mogla wplyn4i na op6Znienie zloZenia pracy przez
studenta, dziekan obowi4zany jest do wyznaczenia osoby, kt6ra przejmle
obowiq.zek kierowania pracar. Zmiana kieruj4cego pracq w okresie szeSciu
ostatnich miesigcy przed terminem ukoirczenia studi6w moZe stanowic
podstawQ do przedluZenia terminu zlohenia pracy magisterskiej (lub
licencjackiej) nazasadach okreSlonych w ust. 3.

$49
l. Warunkiem dopuszczenia do egzarninu magisterskiego (lub licenc.yackiego)

2.

Jest:
1) zdanie wszystkich egzamin6w orzv uzyskania zaliczenia wymaganych

przedmiot6w i praktyk przewidzianych w planie studi6w,
2) uzyskanie oceny co najrnniej dostatecznej z pracy magisterskiej (lub

licencjackiej).
Egzamin magisterski (lub licencjacki) odbywa srg przed komisj4 powolana
przez dziekana, w sklad kt6rej wchodz4: dziekan lub prodziekan jako
przewodnicz4cy, promotor i recenzent. W uzasadnionych przypadkach
dziekan moze powierzyc przewodnictwo komisji profesorowi lub doktorowi
habilitowanemu zatrudnionemu w Uniwersytecie na zasadzie mianowania.
Egzamin magisterski (lub licencjacki) powinien odbyi sip w terminie
nieprzekraczaj4cym trzech miesipcy od daty zlolenia pracy .

$50
Egzamin magisterski (lub licencjacki) jest egzaminem ustnym.
Przy ocenie egzaminu stosuje sig oceny okreSlone w $ 20.
Po zlo2eniu egzaminu magisterskiego (lub licencjackiego) student otrzymuje
dvplom ukoi.rczenia studi6w wvZszvch.

1.
$ 5l

W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego (lub licencjackiego)
oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzyst4pienia
do egzaminu magisterskiego (lub licencjackiego), dziekan wyznacza drugi
termin jako ostateczny.
W przypadku niezdania egzaminu magisterskiego (lub licenclackiego) lub
nieusprawiedliwionej nieobecnoSci w drugirn tenninie dziekan wydaje
decyzje o:

I ) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studi6w,
2) skreSleniu z listv student6w.

J.

I

2.

J.

2
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1.
$52

Absolwent otrzymuje dyplom ukoriczenia studi6w wylszych, kt6rego tre6c
i fonng okreSlaj4 odrEbne przepisy.

Podstaw4 obliczenia ostatecznego wyniku studi6w s4:

1) Srednia arytmetyczna ocen z egzamin6w i z zaliczef z przedrniotow
niekoncz4cych siq egzarninern z uwzglgdnieniern ocen niedostatecznych
uzyskanych w ci4gu calego okresu studiow. Tam gdzie wprowadzony
zostal system punktow kredytowych, powy2sza Srednia Jest Sredni4
waion6 gdzie wagami s4punkty kredytowe.

2) ocena pracy magisterskiej (lub licencjackiej) stanowi4ca Sredni4 ocen
promotora I recenzenta,

3) ocena egzaminu magisterskiego (lub licencjackiego)
Wynik studi6w stanowi sumg: 0,6 oceny wymienionej w ust.2, pkt I oraz po
0,2 ocen uzyskanych z pracy rnagisterskiej (licencjackiej) i egzaminu
magisterskiego (licencjackiego).
W dyplomie ukohczenia studi6w wy2szych wpisuje sip ostateczny wynik
studi6w ustalony zgodnie zzasad4:

2.

3.

4.

- do 3,74

- od3,75 do 4,49
- od 4,50

- 3,0 (dostateczny)
- 4,0 (dobry)
- 5,0 (bardzo dobry)

5.

6.

Zaokr4glenie do pelnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu,
we wszystkich innych zaSwiadczeniach okreSla sig rzeczyr,visty wynik
studiow obliczony jak w ust. 2.

Komisja egzaminacyjna mohe podwyZszyc oceng, o kt6rej mowa w ust.
3 o p6l stopnia, jeZeli student zpracy magisterskiej (lub licencjackiej) oraz z
egzaminu magisterskiego (lub licencjackiego) otrzymal oceny bardzo dobre
oraz w ci4gu ostatnich dw6ch lat studi6w uzyskal oceny bardzo dobre i dobre
i w obowi4zuj4cym terminie ukoriczyl studia.

Rozdzial I I
PRZEPISY KONCOWE

$53
Postanowienia regulaminu obowiq.zuj4 student6w i pracownik6w Uniwersytetu
w Bialymstoku.

$54
Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem I pu2dziemlka 2005 roku.


