
Uchwala nr 392
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 26 kwietnia 2006 r. r.

w sprawie Regulaminu studifw potlyplomowych Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art.62 ust. I pkt. 2 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz.l365 z p6in. zm.) Senat

Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala Regulamin studi6w podyplomowych
Uniwersytetu w Biatymstoku, stanowi4cy Zal4cznlk do niniejszej Uchwaly.

Senatu

Prof. dr hab.

I



7-alqcznrk do [Jchwalv
Nr 392 Scnatu
I Jni\\crsytctu w []lal]rnslokrl
z dnra 26 k\',ietria 2006 roku

REGULAMIN
STUDIOW PODYPLOMOWYCH

UNIWERSYTETU W BIALYMSTOKU

Postanowienia o96lne

$r
Studia podyplomowe s4 form4 ksaalcenia, przeznaczon4 dla osob legitymuj4cych srg
dyplomem ukohczenia studiow wyzszych.

$2w sprawach obietych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik studiow
podyplomowych od decyzj i Kierownika przysluguje odwolanre do Dziekana wydziafu lub
upowaznionej przez niego osoby (pelnomocnika).

lq3
L Kierownika studiow podyplomowych powofuje i odwohrje Rektor, na wniosek Dziekana,

zaopiniowany przez Radg Wydzialu spo6rod os6b, posiadaiqcych co najmniej stopien
naukowy doktora, zatrudnionych w jednostce organizacyjnq prowadz4cej studia
podyplomowe.

2. Do uprawnieir i obowiq.zkow Kierownika studi6w podyplomowych nale2y.
l) organizacja studiow i nadzor nad ich przebiegiem,
2) kontrola jako6ci ksaalcenia,
3) nadzor nad obslug4 administracyjn4 studi6w,
4) przedstawienie, do akceptacji Prorektora ds. Dydaktycznych i studenckich protokolu

doboru kandydatow na studia podyplomowe,
5) przedstawienie, do akceptacji Rektora kosztorysu kazdej edycji studiow,
6) wystawianie zaSwiadczeri o uczestnictwie w studiach podyplomowych,
7) podejmowanie decyzji w sprawach skreSlenia z listy sluchaczy, zwrotu oplaty

za studia i wznowienia studiow,
8) nadzor nad prowadzeniem dokumentacji toku studi6w podyplomowych obejmujqcej.

ewidencjg sluchaczy, teczki osobowe, protokoly zaliczeniow elegzam in acyjne i rnne
materialy dokumentuj4ce przebieg studiow.

$4
Szczegolowe warunki przyjgc na studia podyplomowe okre5la Rada Wydzialu.
Kandydat na studia podyplomowe sklada nastgpuj4ce dokumenty:
l) podanie,
2) kwestionariusz.
3) odpis dyplomu ukonczenia studiow wy2szych,
4) inne, ustalone przez Kierownika studi6w podyplomowych.

$5
SkreSlenie z listy sluchaczy studiow podyplomowych nastgpuje w sytuacji.

I) rezygnacji sluchacza studiow podyplomowych,

L
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2) niewypelnienia przez sluchacza studi6w podyplomowych obowiEzkow wynikaj4cych

z planu i programu studiow oraz z niniejszego regulaminu,
3) zaleglodci z tytufu oplat za zalgcia dydaktyczne.

$6
I Wznowienie studiow mo2e nast4pi6, na wniosek sluchacza w terminie nie dfuzszym ni2 2

lata od chwili skre6lenia Decyzlg w tej sprawie podejmuje Kierownik studi6w
2 Sfuchacz wznawiaj4cy studia ma obowi4zek wyrownania roznic programowych

i wniesienia oplat za ich realizacjg.

Prawa i obowi4zki sluchacza studi6w podyplomowych

$7
l. Sluchacza studiow podyplomowych obowiq.zuje crynny udzial w zajgciach dydaktycznych

oraz terminowe skladanie egzamin6w i zaliczeh, jak rowniez wypelnianie innych

obowiqzk6w dydaktycznych okre6lonych planem i programem studiow
2. Sfuchacz ma obowi4zek wnosi6 terminowo oplaty za zaigcia dydaktyczne. Warunki

wnoszenia oplaty ustalane sE przez Kierownika studi6w podyplomowych.

68
Sluchacz obowi4zany jest niezwlocznie powiadomic administracjg studiow o zmianre

nazwiska i adresu W razie niepowiadomienia, pisma wyslane na ostatni podany adres uwaza

sig za dorgczone.

$e
Na studiach podyplomowych nie ma mo2liwoSci uzyskania urlopu dziekairskiego

Organizacja studi6w

$10
Organizacjg roku akademickiego na studiach podyplomowych ustala Kierownik studi6w
podyplomowych.

$ ll
L studia podyplomowe odbywaj4 sig wedfug planow i programow ustalonych przez Radg

Wydziatu.
2. Warunkiem ukohczenia studi6w podyplomowych jest uzyskanie zaliczeh wszystkich

przedmiot6w na zasadach okreSlonych przez Radg Wydzialu
3 Szczegolowy zakres wymagan z poszczegolnych zajpi (znajomo$c literatury, wykonante

prac kontrolnych itp.) ustala nauczyciel akademicki prowadzqcy zajgcia

$12
Bezpo6rednio po zaliczeniu wszystkich przedmiotow, sfuchacz studiow podyplomowych

sklada kartg sluchacza oraz kartg zaliczeniowo - egzaminacyjn4 do Kierownika studiow

podyplomowych w celu uzyskania zaliczenia studi6w.
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$ 13

Przv zaliczeniu przedmiot6w i skladaniu egzaminow stosuje sig nastgpujqc4 skalg ocen:

bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny
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$14
W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej sluchaczowi przysfuguje

prawo skladania jednego egzaminu poprawkowego z ku2dego przedmiotu

bziekan. na wniosek sluchacza studiow podyplomowych lub nauczyciela akademickiego

prowadz4cego zajgcia z okredlonego przedmiotu lub z urzqdu, moZe wyznaczyc komisylne

sprawdzenie wiedzy i umiejgtnosci sfuchacza studi6w podyplomowych. w sprawach tych

stosuje sig odpowiednio przepisy Regulaminu studiow UwB

$ ls
w zale2noSci od planu studi6w podyplomowych sfuchacza moze obowi4zywac udzial

w seminarium i napisanie pracy dyplomowej
Recenzji pracy dyplomowej powinien dokonai jeden recenzent, co najmniej ze stopniem

doktora.
3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej opiekun (promotor)

$16
l. W Swiadectwie ukoficzenia studi6w podyplomowych

ukoriczenia studi6w wedlug nastqpuj4cej skali ocen

Ostateczny wynik studiow ustala si9 poprzez

ze wszystkich ocen uzyskanych w trakcie nauki

2 W 6wiadectwie ukonczenia studiow podyplomowych

studiow wyr6wnany do pelnej oceny wedfug zasad:

wpisuje si9 ostateczny wynik

- do 3,5 dostateczny
-od3,5l do4,49 dobry
- od 4,5 bardzo dobry

3. Wydanie swiadectwa ukohczenia studi6w podyplomowych moze nast4pic bez oceny,

z wynikiem pozytywnYm.

Dokumentacja przebiegu toku studi6w

$ 17

l. Uczelnia zaklada teczkg osobow4 sluchacza studiow podyplomowych, w kt6rej powinny

znajdowac sig nastEpuj4ce dokumenty :

- podanie kandydata o przyjqcie na studia wraz z decy4q Kierownika o przyjqciu,

- kwestionariusz,
- odpis dyplomu ukofrczenia studi6w wyzszych,

- karty egzaminacyjno - zaliczeniowe sluchacza,

- lezeli siuchacz byl obowi4zany do napisania pracy dyplomowej - jeden egzemplarz tej

p:acy oraz ocena recenzenta pracy dyplomowej,

moze byc wpisany ostateczny wynik
bardzo dobry, dobry, dostateczny.

obliczenie Sredniej arymetycznej



-

Swiadectwo ukoficzenia studi6w podyplomowych - egzemplarz do akt,
potwierdzenie odbioru 6wiadectwa ukoriczenia studiow podyplomowych i jego odpisu

przez osobg odbieraj qc4 Swiadectwo.
2 Teczkg osobow4 sluchacza przechowuje sig w archiwum uczelni analogicznie jak akta

osobowe student6w.

$ l8
Do rejestru wpisuje sig nastgpuj4ce dane:

- liczbg porzqdkow4
- datg rozpoczgcia studiow,
- imig i nazwisko,
- datg i miejsce urodzenia,
- informacje o posiadanym dyplomie ukonczenia studiow wvzszych (nazwa uczelni -

kierunek studi6w, data wydania i numer dyplomu),
- datg ukoirczenia studiow lub skreSlenia z listy

$le
Przebieg studiow dokumentowany Jest w:

- protokolach egzaminacyjnych, zawieraj4cych nazwg przedmiotu, imiona i nazwiska

sfuchaczy, oceny, datg i podpis egzaminatora,
- karcie zaliczeniowo - egzaminacyjnej.

$20
Zakohczenie studiow odnotowuje sig w:

- rejestrze sluchaczy,
- rejestrze wydanych 6wiadectw ukonczenia studi6w podyplomowych

$21
I Uczelnia wydaje absolwentom swiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych wedfug

wzoru okreSlonego w odrgbnych przepisach. Absolwent otrzymuje oryginal swiadectwa

i jeden odpis.
2. W przypadku utraty oryginafu Swiadectwa absolwent studi6w podyplomowych moze

wyst4pic do uczelni o wydanie duplikatu Do wydania duplikatu stosuje sig odpowiednio

przepisy dotycz4ce dyplom6w ukoficzenia studi6w.

s22
Uczelnia pobiera oplaty za wydanie Swiadectwa ukoficzenia studi6w podyplomowych oraz

duplikatow w wysokoSci i trybie ustalonym odrgbnym zarz4dzeniem Rektora

$23
Jednostka uczelni, bgd4ca organizatorem studiow podyplomowych, obowiqzana jest

prowadzii podstawow4 dokumentacjg studiow podyplomowych:
- programy nauczania poszczegolnych przedmiotow okreSlaj4ce treSci nauczanla.

wskaz6wki metodyczne, wykaz literatury, wykaz niezbgdnych Srodkow

dydaktycznych, podpisane przez autora programu (wraz z wyci4giem z protokofu

posiedzenia Rady Wydzialu, ktora je zatwierdzila),
- protokoty z przebiegu egzamin6w.
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24
przebiegu. studiow podyplomowych
sig odpowiednio przepisy rozporz4dzenia
tacji przebiegu studiow (Dz. tJ. nr 149,

Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem r p-a"i$"r2,iir,u zooo


