
Uchwala nr 807
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu studitiw (lniwersytetu w Biaftmstoku

$l
Na podstawie art.62 ust. I pkt 2 w zwiqzkuzart. 16l ust. I ustawy

zdnia2T lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwiewy2szym (Dz. U. Nr 164 poz.
1365 z po2n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Resulamin
studi,iw Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cy zalqcznik do nlniejszej
Uchwafu.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I pafidziemika2}}g r.

Senatu Uniwersytetu,
//

Prof, dr nab. JylU



Zal4cznik
do lJchwaly nr 907
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Regulamin studi6w
Unirversytetu w Bialymstoku

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

I

na Uniwersytecie w Bialymstoku,
drugiego stopnia oraz jednolitych
iniestacjonarnej.

o
t 

Yi:lTj,.-:yd_,i6w 
UwB okesla o.gani)c]g i tot studi6w oraz zwiqzanez nimi prawal oDowtazKl stuclenta.

2. Regulamin studi6w okresla takze warunki i trvb
uczni6w w zajEciach przewidzianych tokiim
z uzdolnieniami uczni6w.

uczestniczenia wybitnie uzdolnionych
studi6w na kierunkach zgodnych

UZ
l) r zdanie

ch planem
6w ECTS,
egzamlnu

2) indrrvidualny tok studiriw (ITS) - program nauczanla maJ4cy na celu rozszerzenie

_r:k 
r: *,:gry w ramach studiowanego kierunku lspeclatnoSci; oruz plai;t;il*

l, : 
i' ,-t:y indywidualnq organizacjg toku studi6w i sposol;ego realizacji;

'id:Yifjiti::;1ryfzTia, .- spos6b ,"utiuZii pr""r 
'i"aio* polegaj4cy

na ustaleniu indywidualnych zasad uczestnictwa w zajgciach dydakrycznych i,ut;Ziui.rluprzedmiot6w objgtych planem studi6wt
4) plan studi6w - dokument okrejlaiacv sz

kierunku i pozionrie ksztalcenia.' w s
dydaktycznych z przedmiotow przewid
(semestrach./latach) studi6w. formg
(zaliczeniel egzamin) i przyporzqdkowan4
ECTS wymaganq do uzl skania zaliczcnia

s) gqpm n4uczani4 - dokument okreslaiEcy cele i zalozone efekty ksztalcenia na danymkierunku studi6w i poziomie nauczanii tiraz spos6b ich osiqgnigcia, * ,r.r"gornos.i
poprzez okrerilenie treSci ksztalcenia;

6) pTedmiotv r6wnowaine - przedmioty. kt6rych cfekty ksztalcenia s4 zbie2ne i kt6rych
zaliczenie traktowane jest rv rozliczeniu ctapu .studi6w .iako ekwiwalentne;



7)

8)

e)

r6unowaine etapv..ltudi0rl - reclizowane zgodnle

,t,rdi6* .tupy str'rdi6w. kt6rych elekty ksztalcenia

z programami nauczania i Planamt

sa zbieZne i ktorych zallczenle

- PrzYPorz4dkowane
e osiqgnigcie efekt6rv

ilonego nakladu PracY studenta;

studia r6wnolesle - sludra. kr6re student realizi-rje jednocieSnie na dwoch lub wiEcej

kienrnkach/specj alnoSciach stud i6w'

$4
Rektor jest przeloZonym wszystkich student6w i sprawuje nadz6r nad dzialalno5ciq

dydaktyczn4 uczelni. 
$ 5

l. Dziekan sprawuje nadz6r nad realizacj4 planu studi6w i programu nauczama orM

podejmuje decyzje we *ttytt[tf' rrittasirzezonyth dla innych organ6w sprawach

it"a.t"f.i.ft z*iqTanych z przebiegiem studi6w na wldziale'

2. Od podjEtych dotycz4cych indywidualnych spraw studenckich

prryrtuiull oo yzje podjt rzez Rektora s4 ostateczne'

3. Odwolania do 
'poSt"ani 

..m organu' kt6ry wydal zaskuzonq
- 

decyzjq, w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji'

$6

decYdujq lub
obowi4zuj4cYmi

qcYch studentow'

$

oPiekuna roku'

Rozdzial II
Podejmowanic studi6w

$8

l. Warunki i tryb rekrutacji na poszczegolne kierunki i iormy studi6w okreSla Senat'

2. Studia na Uniwersytecie mozna podj qd r6rvnie2 w trybie:

l) przeniesicnia z innej uczelni,

2) wznowienia studi6w.

3. Szczeg6lowe zasady dotycz'1ce przeniesienia i wznowienia regulujq zapisy rozdzialu VI

niniejszcgo regulaminu.
4.Nabycieprawstudentanastgpujezchwi14immatrykulacjiiz'lroleniaSlrrbowania.Z|oizenie

Slubowania student potwierdza na piSmie

5. prawa i obowiqzki ,t"o*iu *vgoru.i4 z dnicm ukoirczenia studi6w lub skreslenia z listy

student6w



o

6 student otrzymuje regitymaciE studenck4 oraz indcks. Indeks dokumentuje przebiegstudi6w i jest wlasnodciq studenta. Legitymacja studencka lest dokurnentempoSwiadczajqcym status studenta i podlega zrvrotowi z chrvilq ukoriczenia studi6w,
skreSlenia z listy student6w Iub zawieszenia-w praw.ach studenta.

l' wybitnie uzdolniony uczeh 
,.szkory 

ponua jiirnurlutneJ 
moze uczestniczyi w zajgciachprzewidzianych planem studi6w i programem niuczania na kierunku ,iodny-'r'1"go

uzdolnieniami.

ach podejmuje dziekan wydzialu na wniosex
uzyskaniu zgody rodzic6w lub prawnych

oly, do kt6rej uczeh uczgszcza.
zepis6w obowi4zuj4cych na UwB.

ul,dzialu. znia w zaigciach dydaktycznych okresia rada

Rozdzial III
Prawa i obowi4zki studenta

l. student ma prawo do: 
$ lo

l) poszanowania godnosci osobistej ze strony ka2<1ego czronka spolecznosci
akademickiej,

2) zdobywania wiedzy, rozwijm ia wlasnych zainteresowafi naukowych oruz korzystaniaw tym celu z pomieszczeh, urz4dze| i drodk6w oraz zbiorow uittiot""^y"t ,i.r.tni
zgodnie z obowi4zujEcymi przepisami,

3) decydowania, wsp6ldecydowania lub opiniowanra we wszystkich sprawach
dotycz4cych student6w, w zakresie okr:Slonym obowi4zuj4cymi p.i"pi.umi, 

.
4) organizacyjnych uli"fni, ^ ,u' ool..Ani.,*"_

enckiego.postulat6wdotycz4cych program6w
zacji oraz innych spraw waZnych dla przebiegu

5) otrzymywania nagr6d i wyrr5znieri,

a wyr62niaj4ce osi4gniEcia w nauce,
ach studenckich i zakladania nowych,
t zrzeszania sip w kolach naukowych

9) uczestniczenia w zajgciach otwartych na innych kierunkach studi6w i pozostalych
4 prowadz4cego,

19] dzonych prz.ez naucz,ycieli akaderrickich w czasie ich dyZur6w,
]]] rogramu srudi6w na innej uczelni krajowej nA r.ugruniiln"i," '

l 2) uzyskania swiadczei z l'unduszu pomocy marerialnej, jezeri spelnia-*arunki ot reston"
u' odrpbnych przepisach,

l3)opieki lekarskiej i ochrony zdrowia (tak2e niepracuiqcego malzonka i dzieci) zgodnre
z odrpbnymi przepisami,

l4)korzystania z pomocy uczerni. (Biura Karier) w uzyskaniu inrbrmacji o miejscach
pracy. mo2liwoSciach odbywania praktyk i stazy zarvo<iowych,

I 5) korzystania z bazy nraterialnej uczelni zgorJnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

o



i

5.

danego kierunku studi6w
3il:ffi;' ;il"h;;;;*t'", kt6rvm niepelno'q:o*n:s: o urani3l m1ltll:,:: *T"q:Jltlusrrrurrr rrrlPlrrrvJPr q ! ' i 'lr' 

"orrminow w trvbie og6lnie
u.r.rtni"t*u w zajEciach i przyst4pienia do za.liczefi i t'-. ",' . . ^ 1^^.^-^.,,^^;-ugzgsrrrrglwawagJYlrgvrl.Y.-J-.-I'.-

"i"*i*r,i.v., pitvstugult 
-p'o*o 

<lo. skladania,lti::k:: :"'3.:;iJTl:
fiffi*tffi;il',";;i;#-;'J'lt;'E."v'1 studiowanie'. I tv' takze skladanie

.gr"-iio* i 
"rvskiwanle 

zaliczeh stosownie d? t:,1 t:-11:Y::::

3. ;-"fi :H;"1"""iil;1;;;;;;;; 
- * zaj pciach' uzvskiwania'uti?u.i. 

:^ :.i:ii.T:
ln")l"tlli,"'it"';;;;Jfi; ;ni.l"aniu *v'agan me'vtorycznvch w stosunku do

s

l. Organy uczelni zobowi4zane s4 do

r6wnych szans realizacji kszta

niepelnosprawnych, uwzglgdniaj 4c

studenta niePelnosPrawnego.

wniosek o zastosowanle rozwiapair altematywnych. porvinien by6 zaopiniowany przez

pelnomocnika Rektora ds. os6b Niepelnosprawnych. i )lozony do wlasciwego dziekana'

Szczeg6lowe zasady wprowadzania i zastosowania roz riEzah altematywnych wobec

student6w niepelnosprawnyc ustala Senat'

$12
Do podstawowych obowiqTk6w studenta nale2y postqpowanie zgodne z treSci4

Slubowania i regulaminem, a w szczegolnoscl:

zaj6w akademickich,

ersytetu,

5) przestrzeganie przepis6w obowi4zuj4cych na uczelni'

;i ;;;iffi; .tiu"*iqr"t- *v"it":i"vttt z podjEcia studi6w na danvm kierunku

(uczestnlczenle * ,ulE"iuth Oyi^ttyt"nyttt' uzyskiwanie zaliczeh' skladanie

egzamin6w, odbYwanie Praktyk),
7) terminow 'J fflj:Xil':rlll:'ifilii;jesli taki

dokumen e obowiqzuj4cYmi na danYm

kierunku wymogami w bowiqTkowych szkoleri (np'

szkolenia bibliotecznego, szkolenia BIIP)'

8) ;;*1";"" powiadairianie uczelni o zmianie nazwiska' stanu cyvilnego' adresu'

danych majqcych wplyw na uzyskanie pomo:y. materialnel oraz zawiadamianie

;;;;hi ; po*odacn'ut.e*ji nu ^jEtiuti 
dvdaktycznvch' w przypadku choroby

niezwloczne dostarczani : zaSwiadczenia lekarskiego'

L

Rozdzial lV
Organizacja studi6w

$ 13

t. Rok akademicki rozpoczyna sig nie p67-niej ni2 I

wrzesnia nastQpnego roku kalendarzowego'

2. Rada wydzialu moze 'qyzn cT'y6 inne termtny

studiach niestacjonarnYch'

3. R;;;q organiraciE roku akademickiego okreSla Rektor w porozumieniu z organamr

samorzadu studenckiego' *f pJZ""l A" fi czerwca roku poprzedzaj4cego rok akademicki'

pa2dzicrnika i

rozpoczQcla

trwa nie dluzej ni2 do 30

roku akademickiego na



4 Rektor i-dziekan moge w ciEgu roku akademickiego ustali. dodatkowe dni lub godziny
wolne od zajp6.

5 Dziekan, w porozumieniu. z wytrziarowym organem samorz4du studenckiego. ustala
szczeg6low4 0rganizacjg roku akademickiego i heumonogramy sesji egzaminaclinych naposzczeg6lnych kierunkach i latachstudi6w prowadzonych no iu.ryn' i,^1ariol"." '6 Szczeg6lowy rozklad i obsada kacrrowa zaigi powinny byi poiawane do wiadomodci
studenta nie p62niej niz 7 Llni przed rozpoczEciem semestru lubioku akademickieso.

t4
rogramow nauczania uchwalonych przez radg

akademickiego.
3. zmiany w planach studiriw i programach nauczania wprowadza sig nie p62niej n i2 na trzy

miesi4ce przed rozpoczpciem roku akademickiego, w trybie okreSlonym w u.tl i. 
- ._

4' Student powinien odbyi 
. studia wedlug pranu rtudio* i i.ogru-u nauczanla

obowi4zui4cego w roku akademickim, w kt6iym rozpocz4l naukg, z zastrzezeniem usr. 5.
u14cy naukg po urlopie lub wznowieniu oraz
zej moZe byi zobowi4zany do uzupelnienra
i terminie uzupelnienia roZnic programowych

Zaigcia dydakty czne na studiach mog4 byi prowadzone z wy,korzystaniem metodi technik ksztalcenia na odleglosi, po spelnieniu warunl<6w okesionycl prrez minirtra
wla6ciwego do spraw szkolnictwa wy2szego.
Zaigcia dydaktyczne na uczerni oraz sprawdziany wiedzy rub umiejgtnosci, a tak2e
egzami.ny dyplomowe mogq byi prowadzone w.lgzytu obcym. warunki". p.*udr.niu
w ipzyku obcym zaiEi niebgd4cych lektoratami ori zaigciami na studiach d"r"gi"rry"n
(prowadzonymi standardowo w jgzyku obcym) jest:
l) przyjgcie przez radg wydzialu programu zajpi,
2) zapewnienie studentonr m terial6w. dydaktycznych opracowanych wjgzyku obcym,3) w przypadku zajpt, z przedmiot6w obowi4zkowych ,up"*ni"ni" studlniom

^ mo2liwo5ci udzialu w zajgciach realizowanych w jgzyku polskim
Szczeg6lowe warunki prowadzenia zajg{ przeprowadzania sprawdzian6w wiedzy oraz
egzamin6w dyplomowych w jEzyku obcym ustala rada wyclzialu.

o.

7.

1. T,asady i tryb odbywani a j zaliczaniapr^l,l,tU *r",U.rqcych z planu studi6w okreSla rada
rvydzialu.

3.

Udzial studenta w pracach obozu naukow
prowadz4cej ob6z, podstawq zaliczenia
progr.rmu obozu s4 zbielne z. efektam
w programie studi6w. Decyzjq rv tej sp
W szczeg6lnie uzasadnionych ptT,ypao
udokumentowanych prz.ez studenta doS
dzialalnoSci. jeZeli uzasadnione jest uznanie
zaloloae dla praktyki przewidzianej w progr



5.

{i17
dyplomowych, przyjmowania egzaminow'

ich receniowania uprawnione s4 osoby

bezterminowo ,-^L r^ ^-^.,,^,r-^^i.,,nrlrle.lr rsoby
3. W uzusadnionych *lpadkach do prowadzenia- w1'klad6w mogq byc upotaznlone o

inne ni2 wymienione w ust' I i 2 posiadajqce odpowiednie kwalifikacje'

$ 18

l. Dziekan mo2e wyrazi6 zgodg na indyrviiualn4 organizacjQ studi6w (Ios) w odniesieniu

do studenta:
;;;;;jili""t" sig w svtuacji utrudniaj4cej svstematv w zajqciach'

;j ffi;j;;c; na'dw6ch lut wiEcej klerunkach-studi ach' przv czvm

na kierunku. na ktorym student wystqpuje o IOS' redni4 powyzel

grantcznej '-rtu,lio 
poru macierzyst4 uczelni4 w ramach

organizacji studi6w (lOS) na okres nie

go przedluZenia Wniosek o udzielenie

iklada nie p62niej niz 30 dni od daty

ubiegai siE student' kt6ry zaliczyl I rok

moZe zadecYdowac inaczel '
czqsciorvego zwolnienia z obowiqzku

e ozn cza zmniejszenia wobec studenta

iomu wieclzy z przedmiot6w przewidzianych

runku ksztalcenia'
student korzystajqcy z IOS ma obowiqzek

uczeszczae.

l.

3.

2.

4.

3.

5.



Spos6b .i termin zaliczeh pozostalych przedmiot6w student uzgadnia indywiduarnie
z prowadz4cymi przedmioty i przedstawia do zatwierdzenia dzickanlwi * .iqd :o dnioa
dnia wydania decyzji o IOS.
W przypadku 

_.naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnel
organizacji studi<iw l,b braku postgp6w w nauce dziekan moze cofnqi zgtdg na los.wykonywanie pracy zarobkowej nie moze sranowic jedynego uzasadnienia ubiegania sipo IOS na studiach slacionarnvch.

d 19
l Dziekan mo2e wyrazi( zgodg na indywidualny tok studi6w (rrs) w odniesieniu dostudenta, ktory zariczyr ze szczeg6rnie dobrymi wynikami rok studir5w (minimalna sredniaocen 4,75). W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan mo'e prryrnue IfS

osobie nie spelniajqcej tego kryterium.
2 Student realizuje indywiduarny tok studi6w pod kierunkiem wybranego przez siebieopiekuna naukowego. Opiekunem naLrkouym moze byi pracor":nik naukowo_

^ dydaktyczny posiadaiqcy tytul profesora lub stoiieri doktora habilitowanego.3' Do pisemnego wniosku o zezrvorenie na indywiiualny tok studi6w narezy'dorqczyc:l) pisemn4 zgodg opiekuna naukowego,
2) uzgodniony z opiekunem indywidualny program nauczania oraz plan studi6w

ustalai4cy ich indywidualn 4 orgarizacjp i spos6b realizacji, w tym otr"sti"-ni. .u1-9r, nukt6re student ma obowi4zek uczpszczai, oraz zajg| kt6re student ap,ii"-:)ii"rut

4. 
onlenlu z prowadzqcym zajgcia.
ITS mog4 prowadzii do skr6cenia okresu ksztalcenia, nie mog4
o wydluZenia.

5. Do dnia 30 wrzeSnia ka2dego roku opiekun nau ekanowi informacjgo postppach w nauce studenla, nad kt6rym sp student nie osr4ga
zadowalaj4cych wynik6w, dziekan moZe coth48 y tok studi6w

Rada wydzialu CTS dla poszczeg6lnych kierunk6w
studi6w z uwz akresre przeprsow w"vdanych przez
ministra wlaSci

szenie i uznawanie wynikow osi4gniEtych
ni macierzystej lub w innej uczelni, w tym
zenoszenia osi4gnigi, okre6lonymi przez

yzszego.

Rozdzial V
Zaliczcnie roku

l. Rada wydzialu usrara okres -ti...nro.ry$liJmesrr lub rok ariadernicki) obor.viqzui4cy dra

lfy::::ltl \i:yl*o* i form studi6w i okrcila w planie srutliriw okres ,oit.i*iu*yqla oanego przedmtotu.
2 warunkiem zaliczenia przedrniotu lub praktyki .iest *ypelnienie przez studcnta wymaganokreSlonych przez. nauczyciela akaclemioki"go lrU .pickuria praktyki, ,;;l;y",

z zasadami przyjgtlrni prz.ez ra,dp *rydzialu.

7.

8.

o.

i Akumulac ji punkr6w (ECTS),
pomoc4 punkt6w zaliczeniowy ch

3.



l.

n

1.

6w jest zaliczenie w terminie ustalonym

przedmiot6w oraz spelnienie innych

dla <ianego etapu studi6w' a tym samym

rniu w roku akademickim' a pigciu w jednej

5.

sesji egzaminacYjnej.
Zasady usprawiedliwiania nieobecnoSct

dziekan.

studenta na zajEciach i egzaminach ustala

)

s22
Student jest zobowi4zany uzyskai zaliczenie. z-ajqc okreslonych planem .studi6w

w terminach ustalonych "tg*t"tiq 
roku akademickttg" * szczeg6lnie uzasadnionych

;;;;il; p,"*"La.v i;;;-;-;' za zgodqdziekana' zaticzvt studentowi zajEcia

Qc w Plerwszym terminie z Powodu
o6ci na zajEciach, nie traci prawa do

w PierwszYm terminie z Powodu
raci prawo do drugiego' poprawKowego

terminu zaliczenia.
Student uczestniczqcy w pracach badawczych lub rvdroZeniowych moZe byi zwolniony

z udzialu w niekt6rych -ri.i".tt z przcdmiotu'. z 
. 
ktivm zwiqzuta jest tematycznie

realizowana praca. DecyzjE w tej sprawie podeJmu1e dzleKan'

$23
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu je'st uprzednie zaliczenie obowi4zkowych za;Ec

z danego przedmiotu okreSlonych planem s

Student ma Prawo do dw6ch termin6w

okresie zaliczeniowym' z zastrzezenlem ust'

tiltecznq.
cno6ci na egzaminie w ustalonym termlnle

student traci prawo do jednego egzalnlnu

W przypa<lku usprawiedliwion q przcz dzic

lub drugim terminie student ma prawo o

egzaminu. Ostatni egzamin powinien odbyc
tnlczJ

Ych r
unkujqce udzial w tych zaiqciach'

3.

A

5.

l.

3.

6.

o

,l

5.



l w.szystkie przedmioty przewidziane $o2n1n' ,tu.iio* ko6cz4 sig egzaminem lubzaliczeniem.
2' Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiot6w stosuje srQ nasrQpuJ4ce oceny poz).rywne:

:Ij::^*.11, dobry plus, dobry. dostateczny plrs, dostareczny, i ocenE negaryrvn4 _
nleoostatecznv.

3. Ocenom okre.lonym w ust. 2 przyporzqdkou,uje sig nastqpui4ce wartoSci liczbowet oznaczenia literorve :

bardzo dobry 5 n
dobry plus 1,5 B
dobry 4 C
dostateczny plus 3,5 D
dostateczny 3 E
niedostateczny 2 F

4 Rada wydziafu okredra, kt6re.przedmioty nieko'czqce sig egzaminem mog4 byi zaficzane
bez wpisywania oceny. wpis6w takich nie uwzglgdnia siq pizy obriczaniu"siedniej.

l. W ci4gu siedmiu dni od daty ogloszen
zglasza umotywowane zastrzeZenia co
zaliczenia/egzaminu ma prawo zlo|y( wn
komisyjnego. W przypadku uznania zasadn
l) w odniesieniu do zaliczenia./egzaminu pisemnego - komisyjnym zweryfikowaniu

go zaliczenia/ egzaminu komisyjnego,
nu ustnego _ dopuszczeniu do ustnego

kom i syj n e g o r ub zar iczeni a kom i syj ne go :"-111;:i iil;"l;#fif ",Ti1""T#:1il1;
samorz4du studenckiego.

3. Egzamin komisyjny lub zaliczenie komisvi

. daty zlo2enia wniosku.jednak nie p62niej ni
4. Egzamin komisyjny lub zaliczcnie ktm

powolana przez dziekana, w sklad kt6r
upowaznrony przez dziekana nauczyciel
najmniej jeden specjalista z zakresu przedm
moze byi nauczyciel akademicki, kto
komisyjnym. Na wniosek studenta w
przedstawiciel organ6w samorzqdu studenck
akademicki.

l. w stosunku do studenta, kt6ry nie r"ri.rjr2rlt" (semesrru) studi6w, dziekan moze wydai
decyzjg o:
l) wpisie warunkow)m na_ nastgpny rok studi6w (semestrl rv przypaaku niezariczenia nrewiqcej ni2 dw.6ch przedmiotow z zastrT.ezeniern ust. 2.
2) powtarzaniu roku lub sentestru.
3) powlarzaniu roku lub semestru z prawem z^riczania i zdawania nicktorych

uzgodnionych z dziekanem przcdmiot6w z nastgpnego roku studi6w,
4) skreSleniu z listy student6w.

o



2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan l:ze 
podjsd decyzje o 

Jvp'isie

warunkowym na rok nastqpny studenta, ktr5ry nie zaliczyl wiqcej niz dw6ch przedmiot<lw

$27
rzYPadku:

enia Slubowania oraz nieodebrania indeksu

dni od daty rvpisania w poczet student6w

latnodci za studia do dnia 30 pa2dziemika'

lub niezdania egzaminu dyplomowego'

czelni.
ow w PrzYPadku:
szczeg6lnolci gdy student wiEcej ni2 raz nie

Przedmiotu.
studi6w w okreSlonYm termlnle'

niem odplatnych zaj96 dydaktycznych'

Rozdzial VI
Przeniesienia, studia r6wnolegle' wznowienia

$28
Student innej szkoly wyzsze1' w tym

roku studi6w moZe ubiegai sig o Prz

Decyzjq w sprawle przy1Qcia studenta przenosz4cego sig z innej- szkoly uy2sze;

podejmujedziekan.wp,'ypodk,'"udzoziemc6wnawniosekdziekanadecyzjEpodejmu.le
Rektor.
Dziekan. podejmujqc decyzjE o przyjqciu'

r62nic programowych oraz ustala v''ykaz

uczelni, z kt6rej przenosi siE student,

Przedmiotom. DecYzje sq Pod

lonymt przezwlaSciwego ministra do spraw szkolnictwa wyzszego'

y w poczet student6w iJwB w drodze przeniesienia z innej uczelni sklada

Slubowanie.

"s 
29

student moze ubiegac siE o: 
kierunek studi6rv rv ramach UwB'

i srkolY *ryz.zei, zobowiqzanY jest:-

macierzystej nie p62niej ni2 14 dni przed

l.

2.

l.

3.

1.

t.

1\
pr zc dloitY A kartE obi e gow4
zur6cic lcgitYmacjg studcnckq'

t0



3 w stosunku do studenta, kt6ry zrozyr zawiadomienie o przeniesieniu do innej szkolywy)szej, dziekan podejmuje decyzjg clotycz4c4 wstriymania wyplaty SwiJczen
z funduszu pomocy materialnei.

$30I Posranowienia $ 28 ust. ,r, 2' 3 stosuje siq odpowiednio do student6w ubiegai4cych sipo zmiang kierunku studi6w w ramach UwB. Dziekan rvydzialu prry1.n,,jq.";o 
'iro"ntuniezwlocznie zawiadamia o podjEtej decyzji rvladze rvydzialu, 

-na 
kt6ry:m student

dotychczas studiowal.
2. Decyzja. o kt6rej mowa w ust. l, mo2e byi uwarunkowana sprawdzianem wiadomosci lub

umiejgtnosci studenta wymaganych na danym kierunku studi6w. .lezeli warunki rekrutacji
na dany kierunek przervidywaly dodatkowe egzaminy wstQpne sprawdzai4ce wiedzE lub
umiejgtnosci kandydat6w na studia. zakres iraz siosob-jego p.r.p.o-uaru,-,iu urturu
dziekan.

l. warunkiem ubiegania sig o zmiang ar-r$r1,10,u* j.st spernienie przez studenta krlteri6w
ustalonych uchwalq rady wydzialu.

2. Pny zmianie lbrmy studi6w postanowienia $ 2g ust. l, 2, 3 stosuje sig odpowiednio.

$32l. Student moze podejmowai studia r6wnoleele na
takZe w innych szrkolach uyZszych. Student ma
16wnoleglych powiadomii dziekana.
Warunkiem ubiegania sig o podjEcie studi6
jest zaliczenie co najmniej pie
obo*'i4zk6w zwiqzanych z tokiem
pozyywnej opinii dziekana wydzialu, na kt
Rada wydzialu ustala wewnEtrzne zas
z okeSleniem limitu przyjgi dla studi6w sta

student. kt6ry zostal skreslony, Iioy uul"3nlo*, moze wznowi6 studia za zgod4dziekana
nre wczesniej ni2 w nastgpnym roku aftademickim. w okresie nie dluzszym iiz pige tat oadaty pierwszego skreslenia na danym kierunku studi6w, z zastriezeniem 

'ust. 
5.

Postanowienia $ 28 ust. 3 stosuje sig odpowiednio.
wznowienie nastEpuje na ten sam kierunek studi<iw, z kt6rego studcnt uprzednio zostal
skreSlony.
W przypadku uplywu terminu okredlonego w ust. I przyjgcie na studia odbywa sig na
o96lnych zasadach rekrutacj i.
Dziekan moze pod.jqi decyzjg o wznowieniu studi6w na roku lub semestrze odpowiednio
nizszym je2eli unta' ze od momentu skrcsrenia w programach nauczania'i planach
studi6w nastipily istotne zmiany.
osoba. ktora po uzyskaniu absolutorium zostala skreslona z risty student6w, moze ubiegaislg o wznowieuie studiow na dzie6 egzaminu dl plomowego w ciilgu tlwdch lat 

"od
uzyskania absolurorium. JeSli warunkiern ukotrczenia studioJ jcst il;;";;;;"';;.;ydyplomowej/projektu dyplonrowego, wznowicnie studi6w .uri byi pop-rzedzone opini4
promotora./opiekuna projcktu dyplomowego zawierajqcq pozytywnE oceng przygotowanej
pracy/projektu.

innych kierunkach i specjalnoSciach,
obowiqzek o fakcie podjEcia studi6w

3.

l.

o

3.

4.

5.

2.

t1



b. Osoba, kt6ra po uzyskaniu absolutorium zostala skredlona z listy student6w' moze

ubiegai sig o wznowienie studiOw na ostatnim roku studi6w Postanowienia $ 28 ust 3

stosuje sig odPowiednio.
Wznowienie studi6w w trybie stacjonarnym moze przyslugiwa6 wyl4cznie bylemu

studentowi studi6w stacjonarnych

Rozdzial VII
Studia za granicq

s34
Student ma prawo do studi6w za g'onitq * ramach miqdzyuarodowych. um6w oraz

program6w edukacyjnych t*iit"*"""y"ft przez UwB Czas tnvania studi6w okedlaj4

;[::fr zajg6 nainnej uczetni dla srudenta UwB usrala indywidualnie,opiekun wymiany

izatwierdzadziekan.Rrogramtenwyznaczaokresstudi6rv'nakt6ryUniwersytetkieruje
rzedmiot6w, kt6re student zobowiEzany Jest

uczelni partnerskiej student nie zrealizowal

mioty uzupelniaj4ce r62nice progriunowe'

a odiowierlniego etapu studi6\ry.' wskazuj4c

termin ich zaliczenia.
W szczeg6ln moze, na wniosek studenta' wyrazii zgodq na

czESciow4 re na innej uczelni' z kt6r4 nie zawarto umolvy

o wymianie s 6 stosuje sig odpowiednio'

Rozdzial VIII
Urlopy w czasie studitiw

$3s
Student moze otrzymai urlop w przypadku:

l) dlugotrwalej choroby lub niepclnosprawnosct'

2) urodzenia dziecka i opieki nad rrim,

3j odbywania studi6rv zagranicznych lub studi6w rv innej uczclni'

an'
kuje student na czas trwania choroby' leczcnia

iwiajqcych lub utrudniai4cych kontynuac;9

studi6w. Decyzjq o przyznaniu urlopu podcjmtri" d'itk* na podstawie dokumcntacii

..4v.^.i tuU oiinii R.tnomocnika Rektora ds' Osob Niepelnosprawnych'

7.

1.

2.

o

4.

5.

6.

7.

l.

2.

3.

t2



2.

3.

4' urlop, o kt6rym mowa w ust. I pkt. 3, mo.e uzyskai student po zariczeniu co najmniej
plenvszego roku studi6lv, na czas nie dlu2szy nizjeden rok.

t.
$36

Studentowi moZe byi udzielony urlop:
l) krotkoterminowy - na okres kr6tszy niZ semestr,
2) dlugoterminowy - na okes semestru, roku.
Udzielenie urlopu potwierdzone jest stosownym wpisem do indeksu.
Urlop kr6tkoterminowy nie zwalnia studenta i obowiqzku terminowego uzyskanra
zaliczeh i zdania egzamin6w z przedmiot6w objEtych planem zajgi.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe podjE6 decyzjg o przedlu,eniu
czasu tnvania urlopu.

$37
Dziekan udziela urlopu na pisemny wniosek studenta.
Podczas urlopu student, za zgodq dziekana, mo'e realizorvai wybrane prze<Jmioty oraz
przystgpowai do zaliczeh i egzamin6w z tych przedmiot6w.
W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie.
Korzystanie przez studenta_ z urlopu dlugoterminowego nloze przedluzyi termin
planowanego ukofrczenia studi6w.

Rozdzial IX
Oplaty za studia

$38
Oplaty za zajgcia dydaktyczne mog4 byi pobierane za:
l) ksztalcenie studentow na studiach niestacjonarnych, w tym za powtarzanie zaiee

dydaktycznych z powodu ich niezaliczenia
2) powtarzanie za.j9i dydaktycznych na studiach stacjonarnych z porvodu ich

niezaliczenia,
3) zajpcia nieobjgte planem

uprawnieri,
studi6w, rv tym zajEcia zwiEzane z uzyskaniem dodatkowych

A

l.
2.

3.

l.

o 4) studia w igzyku obcym, z wyr4czeniem studi6w prowadzonych na kierunku fitorogia
w formie studi6w stacjonamycn,

5) udzial w kursach doksztalcaj 4cych.
wysokosi oplat, o ktrirych mowa w ust. l, ustala Rektor na wni.sek odpowiednich rad
wydzial6w. Jest ona podawana do wiadomosci publicznej co najmniej 4 miesi4ce przed
rozpoczgciem roku akademickiego.
Szczeg6lowe terminy wnoszenia oprat ustara dziekan z zachowaniem zasady wnoszenia
opiat przed rozpoczEciem semestru,/roku.

$39
Na podstawie wniosku studenta uzasadnionego trudn4 sytuaciE materialn4 dziekan r.oZe
zwolnii studenta z oborvi4zku uiszczenia oplat za zajgiia-w caiolci lub w c)gdci.
Dziekan na wniosek studenta moZe podiqi decyzjg o rozloZeniu opraty za zaiqcia na raty
lub odroczeniu terminu platnoSci bez koniecznoSci pobierania odsctek.
Dziekan mo2e cofnqi decyzjg o czgsciorvym zwolnieniu z oplat lub rozlozeniu nale2nosci
na raty, je2eU student zalcga z zaplacenicm pozostalej czgsci nale2noSci.
student studi6w niestacjonarnych rno2e ubicgai sig o zwolnienie z obowi4zku uiszczenia
oplat za zajpcia w caloSci lLrb czqsci w przypadku osiqgnigcia wlbitnych wynik6w

3.

3.

L

2.

.1
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w nauce. Za wybitne wynrki w nauce uznaje sig lrzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych

zlolenrc wniosku o zwolnienie z odplatno6ci

rv tej sprawie, na pisemny rvniosek studenta'

iekana.
podjqtq na podstawie ust' 4 decyzjE o:

plai w calo6ci lub czqdci' je2eli osi4gane przez

studenta wyniki w nauce raZ4co srE obniZ4

2) czEsciowym ,*ofnJiu ' iplat, jezeli 
-student 

zalega z zaplaceniem pozostalej

czgdci naleZnoSci.

Rozdzial X
Nagrody, rvyr62nienia, stypendia specjalne' kary

$40

Studenci wyr6zniaj4cy siE bardzo dobrymi wynikami w nauce lub aktywnoSci4 w zakresie

znej mogq otrzYmai:
do indeksu'
kana'
pendialnego dla student6w i doktorant6w'

lasadach

Porcie, zasaoaml

okreSlonymi regulaminem przyzrraw^nn pomocy 
^?;^--,^^,

5) stypendia ministra wtaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego za osl4gmQcla

w nauce lub wybitne osqgni;"iu 
'potto*", 

na zasadach okreSlonych w odrqbnymi

przepisami,
6) lvplom honorowy UwB, na zasadach okre3lonych w $ 4l '

naalriyariutu moze ustalii inne formy wyr62nieri student6w danego *ydzialu'

s4
spelnia i4cznie nastEpuj4ce warunkl:

6w objqtych planem studi6w dredniq ocen'

st. I Pkt | , nie ni:izszqniZ 4,7 5,

t ona przewidziana programem studi6w)

obre'

3) nie b ._._:^^^r. r.^-:..'
Dyplom jest przez radE "lydzialu 

na wniosek komisji

cgzamin egzamin dYPlomowY'

$12
Za naruszenie PrzePi 

goonoscl

studenta student Pono narn4 lub

sadem KolezensKlm drqbnYmi

2.

1.

1.

l.

o
)

2.

przepisami.
Za przewinienia mnicjszej wagi Rektor nloze' 'z

sqdu kolcZeriskiego. rvymicrzyi studentowi karq

obwinionego Iub jego obroficY

pominigcietn komisji dyscyplinarnei lub

upornnienia po uprzednim wysluchaniu

l4



Rozdzial XI
Ukoriczenie studi6rv, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

43

3 pkt I uzyskuje absolutorium.
stopnla i uzyskania tytulu zawodowego

rowanre pracy dyplomowej (licencjackiej),
oraz zdanie egzaminu dyplomowego

, 
1:,r-:l*T.:^q.T,_rly1"y, 

pierwszego.. stopnia nie prz :widuje przygotowania pracy

lfP.:::,ll9a *ydzialu.mo2e ustali6. zL warunkiem ur.oi,"r*;'u'rffi;; l;;#;;;
:t,T_:i.:*"^::go_,,1'_.*.j"" 

jest,uzyskanie uurotutoriurn. frryg"i"r"""r"-pl"i.*,"d;,-plomowego oraz zdanie egzaminu dypiomowego (licencjackiego).. ,Y:::$:l :l:1,:.'"li studi6w drugiego stopnii oiaz je<Jn"r,iyli'r,"ar* magisrerskich

:-:1l*::l:_,l1ll1.,r"*:to*,"g9. magiitra jest uzyskanie 
"u'Li"r".t"-, or'rr,?"iiiil]l

RT::.?.t:Ty:,y:l lTiebj"r:\i"l ) oraz zdanie egzaminu dyplomorv"go 1.airL"rrr.i.go j.Datq ukorlczenia. studi6w jest data zloLenia 
"gr,uirinu 

dyplomowego.
Absolwenr studi6w otrzymuje dy.plom ukoriczenia studi6* wyZszych potwierdzajqcy
uzyskanie odpowiedniego tytulu zawodoweso.

$44t 
l;:::_1ll]:1"w4 studenr. przygorowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela

:Y*::1"91,^_ l_':lo.f Do niuc_iyciela akade;ickl;;; 
-k;;,"";..;-;;;

dyplomow4 maj4 zastosowanie przepisy $ I 7.

5.

o.

2' Temat pracy dyplomowej powinien byi ustalony wsp6lnie przez promotora i studenta.spos6b zatwierdzania oraz warunki dokonywania zmian temat6w pro" Jfpio,no*y.r,
ustala rada wydzialu.

3. Praca dyplomowa musi by6 formalnei merytoryczne kryteria okeSlone studiriwi specjalnoSci. Praca powinna byi zl
4. Na.kierunkach eksperymentalnych oraz z ednostkidydaktycznej, w kt6rej wykonywana jest praca dyplomowa, 

^oz" *yrnii,.y" _w porozumieniu z promotorem _ opiekuna pracy spo6i6d -iti. 
Oozadari opiekuna nalezy_ pomoc w wykonywaniu eksp 

--fru.y,

rozwiqzywaniu problem6w tcchnicznych oiaz nadzor n pracy
studenta.

ane w jgzyku obcym. Na kierunku innym niZ
przygotowanre pracy dyplomow.ej u, jgzyku
e zaopiniowany przez promotora. Stuoenr
racy w tlumaczeniu najgzyk polski.

, praca powstala w ramach studcnckiego ruchu
nauKoweIo.

T oceny,pricy dyplomowcj dokonu.ie kierujqcy pracE promotor oraz reccnzenr wyT,naczony
przez rJziekana, stosuiqc oceny okreSlone w Ai4 u;i. 2.8. .leZeli recenzent negatywnie ocenil pracA 

.dy,plomow4 dziekan powoluje drugicgo
awn oceng pozyly\ nE, o dopuszczeniu oo
, ustalajqc ostatecznq ocenp recenzji. Je2eli
nte moze ona byc podstaw4 do ukoiczcnia

t5



9. Praca dyplomowa uzvskuje ocenq liczon4 odpowiednio jako Srednia arylm:e:y:111.:cenv

promotora i oceny recenzenta lub oceny promotora i ostatecznej oceny recenzji ustalonej

10. przygotowania projektu dyplomowego oraz kryteria i zasady

u.if-t"d" *vatiui' r""pity ust 2 i 3 stosuje siQ odpowiednio'

ayfiuttto"tgo i do os6b oceniajqcych projekt maj4 zastosowanre

przepisY $ 17. 
n

1. Praca dyplomorva powrnna byi ekan moZe

przedlu|Yt termin zlo2enia Prac

2. W uzasadnionych prz.ypadkach ust' I' nie

dluzej jednak niz o lrzy miesi4ce od daty zakonczenli

3. Student, kt6ry nie ,fo,Vf ptuti Ayplomowej w terminach' o kt6rych mo\rya w ust l i ust'

2, zostqe skreSlony , ii"i 
"""ot"tow . 

Zasady wznowienia studi6w po ske6leniu

z porvodu niezlozenia* ,.#ini" pracy dyplomowej okre6laj4 postanowienia $ 33 ust'

) lo.

$46
1. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego' w tym

wydzialu. Egzamin dyplomowy nroZe byc przeprowadzony

3.

formg egzaminu, ustala rada

w formie pisemnej' ustnej lub

lqczy6 obie te formy.
2. Warunkiem dopuszczenta do egzaminu dyplomowego. jest uzyskanie. absolutorium oraz
" 

;ffi;;:,t o.*y pru"v dvpl";;;tj lub iiojektu dvplornowego (e2eli program studi6w

5.

powolana przez dziekana' Je5[i program

, w sklad komisji przeprowadzajqcel .ustny
ccenzcnt. Komisji przewodniczy dziekan'

nauczyciel akademicki posiadaj4cy co

go w przypadku egzaminu magisterskiego

Przy ocenie egzaminu dyplornowego stosule sig occny okreSlone w l! 24 ust' 2'

$ 17 
lubl. W przypatlku ttzyskania z cgzaminu dyplotnowego oceny niedostatccznel

nieusprawicdliwionego nreprzystzfilicnia do cgzaminu dyplomowego dziekan wyznacza

zny.

2. oceny nicdostatecznei lub nieusprawiedl irvionej nieobecnoici na

w drucim tertninie studcnt zostajc skre6lony z listy studentow'

t6



od 3,41 do 3,80 - dostatecznv Dlus
od 3,81 do 4,20 - dobry
od 4,21 do 4,60 - dobry plus
od 4,61 do 5,00 - bardzo dobry

5. Kom.isja egzaminacyjna mole podwylszyd oceng,
(0,5), jeZeli student uzyskal:

$48l. Podstaw4 obliczenia ostateczncgo wyniku studi6w s4:
l) srednia arytmetyczna ocen z egzaminow i ocen korlcowych z przedmiot6w

niekoiczqcych siQ egzaminem, z uwzglEdnieniem o""n niedostatecznych,z eng z egzanrinu komisyjnego. pomijajqc oceng

4: ffi',H1fl?.fjlllii.Tl,l_,;zianewpranie
studi6w,

3) ocena egzaminu dyplomowego.
2.

3.

I i 0,3 oceny egzaminu dyplomowego.
przecinku.

4 w dyplomie ukofczenia studi6w uyzszych wpisuje siE .stateczny wynik studi6w
zgodnie z zasad4:
do 3,40 - dostateczny

o kt6rej mowa w ust. 4, o p6l stopnia

I) z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego oraz egzaminu dyplomowego oceny
bardzo dobre,

2) oceng bardzo dobrq z egzaminu dyplomowego, jeZeli program studi6w nre
przewiduje przygotowania pracy dyplomowej/projektu dyplomoivego.

Rozdzial XII
Przepisy przejSciowe i koricowe

l. Zaliczenie roku lub semestru ,,r,iJ; realizowanego w roku akademickim
poprzedzaj4cym wcjScie w Zycie niniejszego regulaminu nastgpuje na zasadach
dotychczas obowi4zuj4cych

2. Egzuminy komisyjne przcprowadza sig na zasadach obowi4zuj4cych przed dniem
- I pazdziernika 2009 r. wylqcznie do dnia 3l pa2dzicrnika 2009 r.
3. Zasady obliczania srcdniej ocen, stanowi4icj podstawg do ustalenia og6lnego wyniku

studiow, w przypadku studenra. ktory rozpociqi ostatni iok srudi6rv przei dniJm welscia
w 2ycie regulaminu, nastgpu_je wedlug zasaJ dotychczas obowi4zui4cych4 wszczgte i 

'iezakoiczone do dnia l pa2<tziemika 
- 
2bd9 r. postgpowaniaw indywidualnych sprawach studerrt6w ,nzputry.,"ane sq w tr)bie i na zasadach

okreSlonych w dotychczasowych przepisach.

{s0
Postanowienia Regulaminu obowi4zuj4 studcnt6w i pracorvniktirv (.lrvB.

s\ 5l
Regulamin wchodzi w 2ycic z dniem I paZdzicrnika 2009 roku.
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