
Uchwnla nr 390
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 26 kwietnia 2006 r. r.

w sprawie Regulaminu stutlifw Uniwersyteta w Bialymstoku

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 w zwi4zkv z aft. 16l ust. I ustawy
z dnia27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz. u. Nr 164 poz.l365
z po2n. zm,) Senat Uniwersytetu w Bialyrnstoku rLchwala Regularnin studiow
Uniwersyteh.r w Bialyrnstoku, stanowi4cy Zal4cznlk do niniejszej tlchwaly.
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Rozdzial 1

PRZEPISY OGOLNE

$1
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do prowadzonych na Uniwers'.tecie w Bialymstoku
studiow pierwszego stopnia, studiow drugiego stopnia oraz jednolitych studiow magisterskich
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

$21 7 asady i warunki przyjgcia na studia okre$la ustawa prawo o szkolnictwie wy2szym
i Senat Uniwersytetu w Bialymstoku.

2 Przyjgcie w poczet student6w uniwers),tetu w Bialymstoku nastgpuje z chwil4
immatrykulacji i zlo|enia Slubowania przed Rektorem lub Dziekanem.

3 student otrzymuje legitymaciE studenck4 oraz indeks Indeks jest dokumentem
obrazuj4cym przebieg studiow i pozostaje jego wlasnoSci4 po ukonczeniu studiow

4 Po ukoirczeniu studi6w absolwent uzyskuje dyplom. Tresi i formg dyptomu okre6laj4
odrgbne przepisy.

$3
Zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich studentow w Uniwersytecie w Bialymsroku jest
Rektor

$4
w sprawach niezasttzezonych do kompetencji Rektora i Rady wydzialu Dziekan sprawujc
nadzor nad realizaciq planu studi6w i podejmuje decyzjg we wszystkich sprawach
studenckich zwi4zanych z przebiegiem studi6w na wydziale.

$s
od wszystkich decyzji podjgtych przez Dziekana w indywidualnych sprawach studenckich,
przysluguje odwolanie do Rektora. odwolanie - za zgodq zainteresowanego - mog4 wniesi
rowniez organy Samorzqdu studenckiego, organizacle studenckie, kola naukowe lub g.ono
kolegow student6w.

$6l. Reprezentantem ogolu studentow w Uniwersytecie w Bialymstoku s4 organy Samorz4du
Studenckiego.

2. odpowiednie organy Samorz4du Studenckiego sq uprawnione do wyrazania stanowiska
we wszystkich sprawach dotycz4cych studentow.

67
Dziekan mo2e w porozumieniu z organami Samorz4du Studenckiego powolac sposr6d
nauczycieli akademickich opiekunow lat, a w razie potrzeby opiekunow grup studenckich
Zakres dzialalnoSci opiekuna okre6la Dziekan.



Rozdzial2
PRAWA I OBOWIA|ZKI STTJDENTA

$8
Student ma prawo do:
l) poszanowania godnodci osobistej ze strony kazdego czlonka spolecznodci

akademickiej,
2) zdobywania wiedzy, rozwijania wlasnych zainteresowai naukowych oraz korzystania

w tym celu z pomieszczeh, urzqdzeh i 6rodk6w oraz zbiorow bibliotecznych uczelnr
zgodnie z obowiqTuj4cymi przepisami, jak tez z pomocy nauczycieli akademickich
i organow uczelni,

3) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organa kolegialne Uniwersytetu
w Bialymstoku za poSrednictwem przedstawicieli student6w,

4) zglaszania do wladz Uniwersytetu postulatow dotyczqcych plan6w studi6v.,
program6w nauczania, toku studiow, spraw zwiqzanych z procesem nauczanra
i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi,

5) otrzymywania nagr6d i wyr62nien,
6) zrzeszania siE wjuz istniejqcych organizacjach studenckich i zakladania nowych,
7) uczestniczenia w badaniach i zrzeszania sig w kolach naukowych dzialaj1cych

w Uniwersytecie,
8) rozwijania zainteresowafi kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania

w tym celu z urzqdzeh i 6rodk6w szkoly oraz pomocy ze strony nauczycieli
akademickich i organ6w szkoly,

9) uczestniczenia w zajgciach otwartych innych kierunk6w studiow i pozostalvch
zalgciach za zgodE prowadz4cego.

Studenci i rodziny studenckie (niepracuj4cy wsp6lmal2onek i dzieci) maj4 prawo do.
I ) otrzymywania Swiadczeri rzeczowch oraz stateJ i doralnej pomocy materialnej, jezeli

spelniaj4 warunki okreSlone w odrgbnych przepisach,
2) opieki lekarskiej i ochrony zdrowia zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Do podstawowych obowiqzk6w studenta
a w szczee6lnoSci:

post9powanie zgodne z tresciq Slubowania,

l) zdobywanie wiedzy,
2) poszanowanie praw i obyczajow akademickich,
3) dbato6i o dobre imig Uniwersy.tetu w Bialymstoku,
4) poszanowanie mienia Uniwersytetu w Bialymstoku,

$10
student moze podejmowac praca zarobkow4. Praca ta nie moze zwalniat studenta
od wypelniania obowi4zk6w wobec Uniwersytetu.

$ ll
Student obowi4zany jest powiadomic bezzwlocznie dziekanat o zmianie nazwiska, stanu
cywilnego i adresu, a aakze o zmianie warunk6w materialnych, jezeli wplywa ona
na przyznanie lub wysokoSc pomocy materialnej.

$e
nale2y
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Rozdzial 3

ORGANIZACJA STt'DIOW

$12
Rok akademicki rozpoczyna sig nie polniej niz I paidzienika i trwa nie dfuzej niz

do 30 wrzednia nastgpnego roku kalendarzowego Rada wydzialu mo2e wyznaczyi inne
terminy rozpoczgcia roku akademickiego na studiach niestacjonarnych.
organizacjp roku akademickiego okresla Rektor w porozumieniu z organami Samorz4du

Studenckiego najpolniej do dnia l5 czerwca poprzedniego roku akademickiego
Szczegolowy rozklad oraz obsada zajgc powinny byi podane do wiadomoscr studentom
nie polniej nir''/ dni przed rozpoczEciem semestru lub roku akademickieso.

$ 13

Studia odbylvaj4 sig wedfug planow i programow nauczania uchwalonych przez RadE
Wydzialu, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyaszym i statutem
Uni wersytetu w Bialymstoku.
Plan studi6w okreSla przedmioty, ich wymiar czasowy i zasady zaliczan\a.
Plan studi6w powinien byc ogolnie dostEpny Jego zmiany powinny byc podawane
do wiadomoSci z tr zy miesigczny m wyprzedzeniem.
Harmonogram egzamin6w w sesji zimowej i letniej ustala Dziekan
Do prowadzenia wyklad6w i seminari6w oraz do przyjmowania egzamin6w uprawnienr
s4 samodzielni pracownicy naukowi Uniwersltetu Rada Wydzialu moze upowaznic
innych nauczycieli akademickich do prowadzenia wykladow, seminariow dyplomowych
i przyjmowania egzamin6w.

$t4
Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikaj4cych z planu studiow okresla Rada Wydzialu.
Udzial studenta w pracach obozu naukowego moze, na wniosek studenta lub osoby
prowadz4cej ob6z, by6 podstaw4 zaliczenia praktyki studenckiej, jeZeli program oboz-
odpowiada wymogom praktyki okre6lonym w programie studi6w.
Student, kt6ry z uzasadnionych ptzyczyn nie odbyl praktyki w terminie przewidzianym
planem studi6w. mole otrzymac zezwolenie Dziekana na jej odbycie w innym terminie,
nie koliduj4cym z zajgciami wynikajqcymi z planu studiow.
w uzasadnionych przypadkach Dziekan mo2e zwolnii studenta z odbywania okreslonej
praktyki
W stosunku do studenta, ktory nie zaliczyl w danym roku praktyki przewidzianej planem
studi6w Dziekan wydaje decyzjg zgodnie z \ 23

s 15

Dziekan moie wyrazi| zgodg na indywidualn4 organizacjg studi6w (IoS) w odniesieniu
do student6w.
l) pozostaj4cych w sytuacji utrudniajqcej systematyczne uczestniczenie w zajgciach,
2) studiuj4cych na dw6ch lub wigcej kierunkach studi6w lub specjalnosciach,
3) odbyrvaj4cych czgSc studi6w w uczeiniach zagranicznych,
4) realizuj4cych studia w ramach Programu MobilnoSci Student6w (MOST),
5) uczestniczqcych w pracach badawczych
Dziekan udziela zgody na realizacjg indywidualnej organizacji studiow (loS) na okres nie
dfuZszy niz jeden rok akademicki, z moZliwoSci4 jego przedluZenia

O indywidualn4 organizacjg studiow mog4 ubiegac sig studenci, ktorzy zaliczyli I rok
studiow.
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$16I Dziekan moze wyrazie zgodg na indywidualny tok studi6w (ITS) w odniesieniu
do student6w, korzy zaliczyli ze szczegolnie dobrymi wynikami dwa pierwsze lata
studiow.

2 Student realizuje indywidualny tok studi6w pod kierunkiem
opiekuna naukowego.

3. Opiekunem naukowym mo2e by(, profesor lub doktor habilitowany. Ooiekun moze
prowadzii co najwyzej trzech student6w

4. Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok studi6w powinien zawierac:
- imip i nazwisko opiekuna naukowego,
- pisemn4 zgodg opiekuna naukowego,
- uzgodniony z opiekunem program iplan studiow.

5. Do dnia 30 wrzesnia kazdego roku opiekun naukowy przedstawia Dziekanowi
informacjg o postgpach powierzonego mu studenta. Jedli student nie osi4ga
zadowalal4cych wynik6w, Dziekan mo2e cofn4i zezwolenie na odblrryanie studi6w
w toku indywidualnym.

$ 17
Rada wydzialu moze, informui4c o tym Senat, wprowadzii indywidualny tok studiowanra
dla wszystkich studentow - np. system tutorski.

Student ma prawo do indywidualnego ustalania sposobu iterminu zaliczania przedmiot6w
w ramach program6w ustalonych i zatwierdzonych przez Dziekana.
w przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad reafizacji indywidualne.y
organizacji studi6w lub braku postQp6w w nauce, Dziekan moze cofn4i zgodE na ten tryb
studi6w.

wybranego przez siebie
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Rozdzial 4
ZALICZENIEROKU

$18
Rada wydziafu ustala okres zaliczeniowy obowiqzui4cy dla prowadzonych kierunkov,
irodzajow studi6w. okresem zaliczeniowym mo2e by6 simestr Iub rok akidemicki.
warunkiem zaliczenia roku (rub semestru) iest spelnienie wszystkich wymagair
okreslonych w planie studiow dla danego okresu nauki. Rada wyd,ziali mZze
wprowadzii system punktowy zaliczania roku lub semestru
Liczba egzaminow nie moze przekroczyc odmiu w roku akademickim, a pigciu w jednej
sesji na danym roku studiow.
warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie za|czenie obowi4zkowych zajgc
z danego przedmiotu, okredlonych przez plan studi6w.
Student zalicza zajgcia w terminach przewidzianych planem studiow. w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach prowadz4cy moze - za zgodqDziekana - zaliczye stude-ntowi
zajgcia w innym terminie.
Student przystQpuje do egzaminu w sesji okreSlonej planem studiow i zgodnie z 1ejharmonogramem. Student moZe skladai egzamin w dowolnym, u-rgodnionym
z egzaminatorem, terminie przed sesjq jeSli spelni warunek okredlony w ust. 4'
za zgodq Dziekana student moze uczestniczyi w zajgciach, uzyskiwai zariczenia
iskladac egzaminy z przedmiotow przewidzianychw planie studiow na wy2szych latach,
o ile zdal egzaminy i uzyskat zaliczenia warunkuj4ce udzial w tych zajgciach.



!ile
I Student uczestnicz4cy w pracach badawczych lub wdrozeniowych moze byi zwolniony

z udzialu w niekt6rych zajgciach z przedmiotu, z ktorym tematycznie zwi4zana lest
realizowana praca.

3

2

I

udzial studenta w pracach obozu naukowego moze byi podstaw4 do zaliczenia calosci
lub czgsci praktyki studenckiej, jezeli program obozu odpowiada wymogom okredlonym
w programie studi6w dla danej praktyki.
zaliczenia i zwolnienia podane w ust. l-2 odbF,vai4 sig na zasadach okre6lonvch przez
Dziekana po zasiggnigciu opinii organu Samorzqdu Studenckiego

$20
Przy egzaminach i zaliczeniach z przedmiotow niekonczqcych sig egzaminem stosuje sig
nastQpuj4ce ocenyi
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- 45
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dostateczny 3,0
niedostateczny - )n
lub przyjgty przez Radg Wydzia.lu odpowiedni system punktowy,
Za zgod1 Rady Wydzialu przedmioty, nieko6cz4ce sig egzaminem, mog4 byc zaliczane
bez wpisywania oceny. Wpis6w tych nie uwzglgdnia sig przy obliczaniu Sredniei ocen

$21
Po otrzymaniu z egzaminu oceny niedostatecznej studentowi przysluguje prawo
do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z kazdego niezdanego przedmiotu
W przypadku niezaliczenia zapt, w przewidzianym terminie, student przystQpuje
do zaliczenia w drugim terminie - poprawkowym. po uzyskaniu w terminie
poprawkowym zaliczenia zajgc, warunkui4cych dopuszczenie do egzaminu, student
przystgpuje do egzaminu w drugim terminie. w sytuacjach usprawiedliwionych Dziekan
moZe podj4c decyzjg o przywr6ceniu pierwszego terminu egzamrnu.
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnodci na egzaminie w ustalonym terminie
student traci prawo do jednego rerminu nie otrzymuj4c Zadnej oceny
w razie choroby lub innej usprawiedliwion ej przez Dziekana nieobecnosci studenta
na egzaminie w pierwszym lub drugim terminie przysluguje mu odpowiednio dwa
Iub jeden termin egzaminu.

522
Student, kt6ry zglasza umotywowane zaslrzei enia co do bezstronnosci, formy, trybu
lub przebiegu egzaminu (zaliczenia), ma prawo zlozy6 wniosek o przeprowadzenie
egzaminu komisyjnego (zaliczenia). wniosek nale2y zloLyc do Dziekana w ci4gu siedmiu
dni od dnia wpisu oceny z zaliczenia lub egzaminu.
Dziekan moze rowniez zarzqdzic egzamin komisyjny (zaliczenie) z wlasnej inicjatyrvy
lub z inicjatyrvy organu Samorz4du Studenckiego.
Egzamin komisyjny (zaliczenie) powinien odbyc siE w terminie do 14 dni od datv
zlozenia wniosku.
W sklad trzyosobowej komisji wchodzi Dziekan lub Prodziekan jako przewodnicz4cy,
dotychczasowy egzaminator oraz specjalista z zakresu przedmiotu objgtego egzaminem.
W szczeg6lnych przypadkach Dziekan moze ustalii inny sklad komisji.
Na wniosek studenta w sklad komisji egzaminacyjnej moze wej6i wskazany przez
studenta nauczyciel akademicki.

2

3
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6 w stosunku do studenta, kt6ry nie zdal egzaminu (zariczenia) komisyjnego Dziekan
podejmuje decyzjg zgodnie z g 23.

$23I w stosunku do studenta, ktory nie zaliczyl roku (lub semestru) studi6w Dziekan mo2e
wyda6 decyzjg o:

1.

l) wpisie warunkowym na nastQpny rok (rub semestr) w przypadku niezaliczenia dw6crr

. przedmiot6w, w tym jednego kierunkowego lub podstawowego,
2) powtarzaniu roku (lub semestru),
3) powtarzaniu roku (lub semestru) z prawem zaliczania i zdawania niektorych,

uzgodnionych z Dziekanem, przedmiot6w z nastgpnego roku studi6w,
4) skre6leniu z listy student6w.

w stosunku do studenta, ktory nie zaficzyt I roku (lub semestru) studi6w Dziekan moze,
jedynie w wyj4tkowych przypadkach, podj4i decyzjg zgodnie z ust. l, pkt 1-3.

$24
Skredlenie z listy student6
l) prawomocnego orzecz arnet-
2) rezygnacli ze studiow albo innych wymaganych dokumentow

-. w celu rozliczenia roku (lub semestru) w przewidzianym terminie,
3) przerwania studi6w za zgod4Dziekana
4) nieuiszczenia oplaty za odplatne zajgcia,
Dziekan moZe skreslic z listy studenta ktory wipcej ni2 raz nie zaficzyr roku
(lub semestru) studi6w lub tego samego prze lmiotu.

s2s
Studentowi powtarzaj4cemu przedmiot, sernestr rub rok studi6w uznaje sig wszystkie
pozyt)'\,vne oceny.

1.

2. Dziekan okre6la szczeg6lowe zasady powtarzania przedmiotu.

L

Rozdziat 5

STUDIAZA GRANICA

$26
student ma prawo do studi6w_za granicq w ramach programow i umow realizowanych
przez Uniwersytet w Bialymstoku. Studia mog4 trwai d*irer"rtry.
Program zajgt, oraz ewentualne zmiany w p an wydzia{u,
Podczas realizacji studi6w za granic4 st do zaliczenia zajg(
i zdania egzaminow przewidzianych w porozu gc.
Szczegolowe zasady zaliczania roku studi6w odbywanych .^ gr^ni"4 okresla Dziekan
wydziafu.

Rozdzial 6
PRZENIESIENIA, WZNOWIEMA

I STLIDIAROWNOLEGI-E

527
student moze przenieii sig do innej uczelni, o ile wypelnil wszystkie obowiq"zki wobec
Uniwersytetu w Bialymstoku .

2
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{28
Przeniesienia i wznowienia mog4 byc dokony"wane od ll roku studi6w w szczeqolnie
uzasadnionych przypadkach przeniesienie moze byi dokonane rowniez * czasie f roku
studiow

l

L
$2e

student moze przeniedi sig z innej szkoly wyzszei (w tym takze z zagranicznei) ieaeli
wypelni wszystkie obowiqzki wynikajqce z przepis6w obowi4zujqcych w tej szkole
wyzszel.
Decyzjg w sprawie przyjgcia studenta przenosz4cego sig z danej uczelni podejmuje
Dziekan w przypadku student6w cudzoziemc6w na wniosek Dziekana - Rektor uczelni
Dziekan okreSla warunki, termin i sposob uzupelnienia przez przeniesionego
lub wznawiaj4cego studia studenta zaleglo5ci wynikaj4cych z ro2nic w planach
i programach studiow

$30
Przepisy zawarte w tiQ 27, 28 i 29 stosuje sig odpowiednio w przypadkach przenoszenia sig
studentow z wydzialu na wydzial w ramach Uniwersltetu w Bialymstoku.

$ 31
1. Dziekan mo2e wyrazit zgodg na zmiang:

kierunku studi6w,
systemu odbywania studi6w na danym kierunku (np ze stacjonarnych

na niestacionarne).
Plzy zmianie kierunku lub systemu odbywania studiow Dziekan moze zobowi4za(,
studenta do zdania okreSlonych egzamin6w wynikaj4cych z ro2nic programowych.

$32
I Student, kt6ry zostal skreslony z listy student6w moze wznowii studia za zgod4 Dziekana

po przerwie nie krotszej niz rok (lub semestr w przypadku rozliczenia semestrainego)
i nie dluZszej niz 5 lat. Przepis $ 29 ust. 3 stosuje sig odpowiednio.

2. Ponowne przyjgcie na studia osoby, kt6ra.

- zostala skreilona z listy student6w na I roku studi6w lub
- od chwili skre6lenia tej osoby z listy student6w uptynglo wiqcej niz 5 lat

odbywa sig na og6lnych zasadach rekrutacji na studia wyzsze.
3 Wznowienie studi6w mo2e nast4pii nie wigcej niz dwukrotnie.

$33
Student moze za zgod4 wlasciwych Dziekan6w studiowai poza swoim kierunkiem
podstawowym na dowolnej liczbie kierunkow i dowolne przedmioty takze w roznycn
szkolach, o ile wypelnia wszystkie obowi4zki zwiqzane z tokiem studiow

{34
Rada wydzialu okre6li warunki i tryb przenoszenia iuznawania wynikow osi4ganych przez
studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub innej uczelni, w rym
zagranicznq, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi4gnigi okreslonymi przez ministra
wladciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.

l)
zt



Rozdzial 7

URLOPY

{i35
Student mo2e otrzymai urlop w przypadku:

I ) dfugotrwatej choroby,
2) odbywania studiow zagranicznych,
3) urodzenia dziecka iopieki nad nim,
4) czynnej sfuZby wojskowej,
5) innych wa2nych okoliczno6ci.

Studentowi mo2e bytudzielony urlop: $ 36

I ) kr6tkoterminowy,
2) semestralny,
3) roczny.

s37
I Urlopu udziela Dziekan najdfuZej na okresjednego roku.
2. Urlop moze byd przedluzony tylko w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach.

$38l Udzielenie urlopu potwierdza sig wpisem do indeksu.
2. W okresie urlopu nienia studenckie.
3. W trakcie urlopu Dziekana brai udzial w nieftr6rych zajEciach,

zalicza(, je i przys

Korzystanie przez studenta z urropu ,"o,.rlri,?"ro lub rocznego moze przedruzyi termrn
planowego ukoriczenia studi6w,

0
adku, o kt6rym mowa w $ 35 pl..1. l, jezeli
h przez dluzszy czas i jest udokumentowana
ego leczenie.

Rozdzial I
ODPLATNOSC ZA STUDIA

$41
Oplaty za studia pobierane s4 za:

l) zajgcia na przypadku ich
niezadowal

2) zajgcia na s
3) zajgcia prowadzone w ramach innych form ksaalcenia.

powtarzanla spowodowanego

l0



$42I Kwota odlatnosci za zqgcia jest ustalana przez Rektora na wniosek Rady wydzialui podawana do wiadomosci co najmniej na cztery miesi4ce przed rozpoczpcrem roKu
akademickieso

2

3

I

Oplaty winny by6 wniesione przed rozpoczgciem zajgi, a w przypadku zaj1gt trwaj4cych
dluzej niz jeden semestr, przed rozpoczgciem kaZdego semestru.
Szczegolowe terminy wnoszenia oplat ustala Dziekan.

$43
Na podstawie wniosku studenta uzasadnionego waznymi okolicznoriciami, Rektor moze
zwolnii studenta z obowi4zku uiszczania oplat za zalqcia w calo6ci lub czpSci.
Rektor, na wniosek studenta (zaopiniowany przez Dziekana), moze roziozyc oplatg
za zajgcia na raty lub odroczyc termin platnosci bez pobierania odsetek.
Rektor mo2e cofn4c decyzjg o czEsciowym zwolnieniu z oplat lub rozlo2eniu naleznosc.
na raty, jedli student zalega z zaplaceniem pozosralej czglici

$44
Niewniesienie przez kandydata (osobg przyigt{ na studia lub studenta oplarv za studra
w przewidziany m przez Dziekana terminie, moze spowodowac skredlenie odpowieonro:
z listy przyjptych, z listy student6w

2

F.ozdzial9
NAGRODY, WYROZNIENIA STYPENDIA SPECJALNE, KARY

$45
Studenci wyrozniq4cy sig w nauce, sporcie, dzialalnodci spoiecznej lub artystycznej mogE
otrzymac

1) pochwalg Dziekana lub Rektora z wpisem do indeksu,
2) nagrodg pnyznan4 przez Dziekana lub Rektora,
3) stypendia za wyniki w nauce, osiqgnigcia artystyczne lub sportowe,
4) dyplom honorowy przyznawany absolwentom przez Uniwersytet w Bialymstoku

zgodnie z procedur4 Q 46.

$46
I Dyplom honorowy otrzymuje absolwent, kt6ry.

l) uzyskal z egzaminow i zaliczeh przedmiotow niekoncz4cych sig egzaminem sreonr4
ocen nie nizsz4 nii 4,75 - liczonq zgodnie z zasadami okreslonymiw65:ustzpkt. t2) uzyskat z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,

J) nie byl karany dyscyplinarnie
2 Dyplom honorowy ptzyznavtany jest przez Radg wydziatu na wniosek komisii

egzaminacyjnej.

s47
1. za naruszenie przepis6w obowi4zui4cych w uczerni oftz za czyny uchybiai4ce godnosci

studenta student ponosi odpowiedzialnosc dyscyplinarn4 przed Komisi4 Dyscyplinarn4
albo przed S4dem KoleZenskim Samorz4du Studenckiego na zasadaih otiestonyctr
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyLszym i przepisach wykonawczych

2 za przewinienia mniejszej wagi Rektor moze z pominigciem Komisji Dyscyprinarnej
lub S4du Kole2enskiego, wymierzyi studentowi karg upomnienia po uirzednim
wysfuchaniu obwinionego lub jego obroricy

il



I

. Rozdzial l0
IJKONCZENIE STUDIOW, PRACA DYPLOMOWA,

EGZAMIN DYPLOMOWY

$48
Praca dyplomow4 student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego lub uprawnionego
przez Radg wydzialu nauczyciela.akademickiego. Nauczyciel akade-mict<i kierui4cy prac4
dyplomow4 powinien miei stopie6 co najmniej doktora.
Za praca dyplomow4 moze zostai uznana praca powstala w ramach studenckiego ruchu
naukowego.
Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest zlozenie pracy dyplomowej
Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujqcy pracq oraz jeden recenzent. W razle
negat)$/neJ oceny pracy przez recenzenta o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Dziekan,
kt6ry powinien zasiggnEi opinii drugiego recenzenta. Do recenzent6w stosuje s,9
odpowiednio postanowienia ust 1.

$4e
Student sklada pracg dyplomowq najp6lniej do koirca sesji.
Dziekan moze przed\)zyi termin zlozenia pracy dyplomowej do konca sesji

-poprawkowej W okresie tym student traci jedynie prawo do stypendium.w wyi4tkowych przypadkach Dziekan moze pizediu2yd termin okresrony w ust.2
do koica wrzeSnia danego roku.
student, kt6ry nie zlozyl pracy dypromowej w terminach okresronych w ust. 2 i 3 moze
zostai 

_skredlony z listy studentow. Reaktywacja po skresleniu i powodu niezrozenia
pracy dyplomowej odbywa sig na zasadach og6lnych.
W razie dluZszej nieobecno6ci kieruj4cego prac4 dyplomow4 ktora mogla wplyn4c
na op6lnienie zlo2enia pracy ptzez studenta, Dziekan obowiqzany jest do ivyznaczenia
osoby, kt6ra przejmie obowi4zek kierowania pracq. zmiana kilruiicego praci w okresie
vesciu ostatnich miesigcy przed terminem ukoriczenia studi6w .l). ituno,uii p;J;;Q
do przedfuzenia terminu zlozenia pracy dyplomowej na zasadach okreslonvch w ust 3.

$50
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest;
l) zdanie wszystkich egzaminow oraz uzyskania ialiczenia wymaganych przedmiotow

i praktyk przewidzianych w planie studi6w,
4 uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
Egzamin dyplomowy odbywa sig. przed komisi4 poworanEptzezbziekana, w skrad kt6rej
wchodz4: Dziekan lub Prodziekan jako przewodnicz4cy, promotor I recenzent.

kan mo2e powierzyc przewodnictwo komis;r
mu zatrudnionemu w Uniwersytecie.

od daty zlozenia pracy. I w terminie nieptzekraczal4cym trzech miesigcy

$ sl
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
Przy ocenie egzaminu stosuje siQ oceny okredlone w { 20.
Po zlozeniu egzaminu dypromowego student otrzymuje dyprom ukoriczenia studi6w
wvzszvcn
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I

Postanowienia regulaminu
w Bialymstoku.

Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem I

Rozdzial I 1

PRZEPISY KONCOWE

$54
obowi4zuj4 student6w i

I )5
paidzier nika 2006 roku.

pracownikow Uniwersytetu

2

$s2

^: ^, "Bu^!nu. dyplomo vego .o.:ny niedostatecznelnreprzyst4pienia do egzaminu dyplomowego, ;;k;"statecznv
,m'1u dyplomowego lub nieusprawiedliwionej nieobecno$ci

r) zezworeniu na powtarzani 
daje decyzjg o:

z j rr.*s[" i, l'il,""ffi 
"ffi ; 

tstatnreso roku studiow'

53

ra studi6w wyaszych, kt6rego tre6i i formg

studiow s4:

eczny plus)
v)
plus)

o dobry)




