
Uchwala nr 859
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 23 wrze5nia 2009 r.

w sprnwie zmitn w Uchwale nr 392 Senalu Uniwersytelu w Bialymsloku
z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu stutlitiw potlyplomowych

Un iwersytelu w Bialymstoku

$I
Na podstarvie art. 62 ust. I pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prau'o o szkolnictwie \!) zszym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poLn. zm.) wprowadza sig nastEpuj4ce zmiany w Regulaminie studi6rv
podyplomowych Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowirpym Z:alqcznik do Uchwaly Nr 392 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia26 kwietnia 2006 r.:

l) w \ 2 zdaniedrugie otrzymuje brzmienie:
., Od decyzji Kierownika przysluguje odrvolanie do Rektora."

2) w $ 3 ust. 2 pkt. 5 na koricu dodaje sig \\'>razy ,.2 ivljqtkiem studiow wsp6lfinansorvanl ch
z Unii Europejskiej. kt6rych koszty zawiera wniosek o dofinansouanie."

3) { 5 otrzymuje brzmienie
,, L SkeSlenie z listy sluchaczy nastgpuje w przypadku:

l) niepodjgciastudi6w,
2l zlolenia piscmnej rezygnacj i.

2. Skredlenie z listy sluchaczy moZe nastqpii w przypadku:
l) niewypelnienia obowi4zk6w wy'nikaj4cych z planu i programu studi6w oraz

niniejszego regulaminu.
2) niewniesienia oplat zrvi4zanych z odbywaniem studi6w.

3. Postanowien ust.2 pkt 2 nie stosuje sip w przypadku, gdy studia podyplomowe sq

nieodplatne."
4) w$ 7 dodaje sig ust.3 w brzmieniu:

,,3. W przypadku studi6w podyplomowych wsp6lfinansowanych przez l-lnig Europclskq
Dziekan lub inna osoba upowaZniona przez Rektora podpisuje ze sluchaczem studi6w
podyplomowych umorvg, okreSlajqcq prawa i obowiqzki sluchacza. a tak2e koszt studi6w i
zasady ich zwrotu na wypadek skreSlenia z listy sluchaczy."

5) w $ 24 skreSla siE wyrazy,,MEN z l8 lipca 2005 roku" iwyrazy,.(Dz. U. nr 1.19. poz. 1233)"

$2
Tckst jednolity Uchwaly nr 392 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r.
rv spravvie rv Regulaminu studi6w podyplomowych lJniwersytctu w Bialymstoku stanowi
T.alqcz.nik do ninie jszr:i [Jchwaly.
Uchwala rvchodzi w )rycie z dniem I paZdziernika 2009 r.

Senotu Uni idymstoku

l.

ProJ,. lr h kitorowicz



iarlqclnrk
do Urh\.rlv nr 135q

Scnirtrr Llnrr!crsltctu \v Elnl) nrsloliu
z dni.r 2l \\rlcinia 3009 r

REGULAlVIIN
ST U D 16W PODY PLOF'IOWYCH

UNIWEIISYTETU W BIALYNISTOKU
lekst jednolity

(rvprowaclzony Uch*alq nr 392 Senatu Univ'erg'tetu w Bialyntsloku z clttia 26 lovietnia
2006 r, ze zmidnami *'provaclzonynti Ucl*valq na 859 Senatu Ltniwersrtetu w Biah,mstoktt
z dnia 2 3 wrzeinia 2009 r.)

Postanowienia ogr5lne

$l
Studia podyplomorve st1 lbrm4 ksztalcenia, przeznaczon4 dla osob legitymuj4cych siq dyplomem
ukoriczenia studi6w wyzszych.

$2
W sprawach objgtych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierounik studi6w
podyplomowych. Od decyzji Kierownika przysluguje odwolanie do Rektora

s3
l. Kierownika studi6w podyplomorvych powoluje i odwoluje Rektor. na wniosek Dziekana,

zaopiniowany przez RadE Wydzialu spoSr6d os6b, posiadajqcych co najmniej stopiei naukowy
doktora, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej prowadzEcej studia podyplomowe.

2. Do uprawnieir i obowiqzk6w Kierownika studi6w podyplomor.rych naleZy:
l) organizacja studiow i nadz6r nad ich przebiegiem,
2) kontrola jako6ci ksztalcenia.
3) nadz6r nad obslugq administracyjn4 studi6w,
.l) przedstawienie, do akceptacji Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckioh protokolu doboru

kandydat6w na studia podyplomowe,
5) przedstawienie, do akceptacji Rektora kosztorysu kazdej edycji srudi6w, z wlj4tkiem

studi6w wsp6lfinansowanych z Unii Europejskiej, kt6rych koszty zarviera wniosek
o dofinansowanie-

6) wystawianie zadwiadczen o uczestnictwie w studiach podyplomowych.
7) podejmowanie decyzji rv sprarvach skreSlenia z listy sluchaczy, zwrotu oplaty za studia

i rvznowienia studi6w.
8) nadz6r nad prowadzeniern dokumentacji toku studi6w podyplomowych obcjmuj4cej:

ewidencjp sluchaczy, teczki osoborve, protokoly zaliczeniorve/cgzaminacf ne i inne
rnaterialy dokurncntujipe przebieg studi<iw.

$4
Szczeg6lowe warunki przyjEi na studia podyplomorve okrcSla Rada Wydzialu.
Kandydat na studia podyplornowe sklada nastEpujqce dokunrenty:
l) podanie,
2) krvcstionariusz.
-j) odpis dyplomu ukoriczenia studir5rv rvy2szvch,
.1) inne, ustalone przez Kierownika studi6w podyplomowlch.

$s
L SkreSlenie z listy sluchaczy nastqpuje w przypadku:

l) nicpodjgcia studi6rv.

L
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' 2) zloZenia pisemnej rezygnacji,
2. SkreSlenie z listy sluchaczy moze nast4pii w przypadku:

l) niewypelnienia obowiEzk6w wynikajqcych z planu i programu studi6w oraz niniejszego

regulaminu,
2) niervniesienia oplat zwiqzanych z odbywaniem studi6w.

3. Postanowieh ust. 2 pkt. 2 nie stosuje siE w przypadku, gdy studia podyplomowe sq nieodplatne.

ti6
l. Wznowienie studi6w moze nast4pi6, na wniosek sluchacza w ternrinic nie dluZszym niz 2 lata od

chwili skreSlenia. Decyzjg w tej sprarvie podejmuje Kierownik studi6rv.

2. Sluchacz wznarviajqcy studia rna oborviqzek rvyr6rvnania r62nic programowych i*nicsienia
oplat za ich realizacj P.

Prawa i obowi4zki sluchacza studir6w podyplomowych

$7
1. Sluchacza studi6rv podyplomowych obowiqzuje czynny udzial w zajqciach dydaktycznych oraz

terminowe skladanie egzamin6w i zaliczeh. jak r6wnie2 rv.vpelnianie innych obowiqzk6"v

dydaktycznych okreSlonych planem i programem studi6w.

2. Sluchacz ma obowiqzek wnosii terminorvo oplaty za zajpcia dydaktyczne. Warunki unoszcnia

oplaty ustalane sq przez Kierownika studi6w podyplomowych
3. W przypadku studi6w podyplomowych wsp6lfinansowanych przez UniE Europejsk4, Dziekan

lub inna osoba upowazniona przez Rektora podpisuje ze stuchaczem studi6w podyplomowych

umowg, okredlaj4c4 prawa i obowiqpki sluchacza, a takZe koszt studi6w i zasady ich zwrotu na

wypadek skredlenia z listy sluchaczy.

$8
Sluchacz obowi4zany jest powiadomii niezwlocznie administracjq studi6w o zmianie nazwiska

i adresu. W razie niepowiadomienia, pisma wy'slane na ostatni podany adres urva2a sig za

dorEczone.

Q9
Na studiach podyplomowych nie ma mo2liwo3ci uzyskania urlopu dziekariskiego.

Organizacja studitiw

$10
Organizacjg roku akadcmickiego na studiach podyplomowych ustala Kierorvnik studiirw

podyplomowych.

$ ll
l. Studia podyplornou'e odbywajq sig wedlug planow i programow ustalonych przez Radg

Wydzialu.
2. Warunkiem ukoriczcnia studiow podyplomor,r'ych jest uzyskanie zaliczen rvszystkich

przedmiot6w na zasadach okreSlonych przez Radg W1'dzialu.

3. Szczeg6lowy zakres wymagah z poszczegolnych zaj9,6 (znajomodi litcratury, wykonanie prac

koutrolnych itp.) ustala nauczyciel akadenricki prorvadzqcy zajqeia.

$ 12

Bezpodrednio po zaliczeniu wszystkich przedrniot6w, sluchacz studi6w podyplomowych sklada

kartg sluchacza oraz kartg zaliczcniowo - egzarninacyjn4 do Kicrownika studiorv podlplontoul ch

w cclu uzyskania zaliczenia studiow.



I

s 13

Przy zaliczeniu przedmiot6rv i skladaniu egzamin6w stosuje sip nastqpujqcq skalg ooen:

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4.0

dostateczny plus 3,5

dostatcczny 3.0

niedostateczny 2.0

$ l-l
l. W przypadku uzy'skania na egzaminie oceny niedostatecznej sluchaczorvi przysluguje prarvo

skladania jednego egzaminu poprarvkouego z ka2dego przedmiotu.
2. Dziekan. na rvniosek sluchacza studi6w podyplomow.vch lub nauczyciela akademickicgo

prowadz4cego zajqcia z okreSlonego przedmiotu lub z urzEdu, moze wyz.naczyi komisljne
sprawdzenie wiedzy i umiejgtnoSci sluchacza studi6w podyplomor.r'ych. W sprawach tych
stosuje sip odpowiednio przepisy Regulaminu studiriw UwB.

$ 15

L W zale2noSci od planu studi6w podyplomowych sluchacza mo2e obowi4zywai udzial
w seminarium i napisanie pracy dyplomowej.

2. Recenzji pracy dyplomowej powinien dokonac jeden recenzent, co najrnniej ze stopniem
doktora.

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

s16
l. W Srviadectwie ukonczenia studi6w podyplomowych moZe byi wpisany ostateczny wynik

ukoriczenia studi6w rvedlug nastqpujqcej skali occn: bardzo dobry, dobry, dostateczny.
Ostateczny wynik studi6w ustala siE poprzez obliczenie Sredniej arytmetycznej ze wszystkich
ocen uzyskanych w trakcie nauki.

2. W Swiadcctwie ukoficzenia studi6w podyplomowych wpisuje sig ostateczny wynik studi6w
wyr6wnany do pelnej oceny wedlug zasad:

- do 3,5 dostateczny

- od 3,51 do 4.49 dobry

- od 4.5 bardzo dobry

3. Wydanie Srviadectwa ukoriczenia studiow podyplomouvch moZe nastqpii bez oceny.
z rv.vnikie m pozyty\rynym.

Dokumcntacja przebiegu toku studitiw

$ 17
l. [Jczelnia zaktada teczkg osobow4 sluchacza studi6w podyplomowych, w kt6rej powinrrl

znaldowai sig nastgpujqce dokumenty:
- podanie kandydata o przyjgcie na studia wraz. z. decyz)q Kicrownika o przyjgciu.
- kwestionariusz.
- odpis dyplomu ukoriczenia studitiw wyZszych,
- karty egzaminacyjno - zaliczeniowe sluchacza,
- .iezeli sluchacz byl obowiqzany do napisania pracy dlplomor.vej - jcdcn cgzcmplarz tej pracy

oraz occna recenzenta pracy dyplomorrcj.



6wiadectwo ukorlozcnia studi6w podyplomowych - egzemplarz do akt,
potwicldzenie odbioru (wiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych ijego odpisu przez
osobq odbieraj Ec4 $wiadectwo.

2. 'feczkq osobow4 slucliacza przechowuje sig w archiwurn uczelni analogicznie jak akta osobewe
student6w.

$ t8
Do rejcstru wpisuje sig nastgpujzpe dane:

- liczbg porz4dkow6
- datq rozpoczEcia studi6w,
- irnig inazwisko,
- datq i miejsce urodzcuia,
- iniblmac.je o posiadanyur dyplomie ukonczenia studiow wyZszych (r'razwa

kielunek studi6w, data wydania i numer dyplomu),
- datp ukohczenia studi(rw lub skreSlenia z listy.

$ te
Przebieg studiow dokumcntowany jest w:

- protokolach egzaminacyj nych, zawicraj4cych nazwg plzedmiotu, imiona i nazwiska
sluchaczy, oceny, datg i podpis egzaminatora,

- karcie zaliczeniowo - egzaminacyjnej.

Q20
Zakoriczenie studi6w odnotowr.rje sig w:

- rejestrze sluchaczy,
- rejestrze wydanych Swiadectw ukoriczenia studi6w podyplomowych.

2.

L
$ 2l

Uczelnia wydaje absolwentom Swiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych wedlug wzoru
okreSlonego w odrgbnych przepisach. Absolwent otrzymuje oryginal Swiadectwa i jeden odpis.
W przypadku utraty oryginalu Swiadectwa absolwent studi6w podyplomowych mo2e wystqpii
do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje siE odpowiednio plzepisy
dotycz4ce dyplom6w ukoriczenia studi6w.

522
Uczelnia pobiela oplaty za wydanie Swiadectwa ukonczenia studi6w podyplomowych oraz
duplikat6w w wysokoSci i trybie ustalonym odrEbnym zarz4d.zeniern Rektora.

$23
Jednostka uczelni, bEdqca organizatorem studiow podyptornowych, obowiEzana jcst prowadzii
podstawowq dokumentacj g studi6w podyplomowych:

- progralny nauczania poszcz-eg6lnych przedmiot6w okredlajEce treSci nauczania, wskazowki
rnetodycz-ne, wykaz literatury, wykaz niezbEdnych Srodk6w dydaktycznych, podpisane
przez autora progralnu (wrez z wyciqgiem z protokolu posiedzenia Rady Wydzialu, kt6ra je
zatwierdzila),

- protokoly z plzebiegu egzarnin6w.

|j24
W sprawaoh dotycz4cych dokumentacji przebiegu studi6w podyplomowych nieuregulowanych
niniejszymi przepisami, stosuie sig odpowiednio przepisy rozporz4dzenia w sprawie dokuntentacji
przebicgr.r studi6w.

$25
Regularrrirr rvchodzi w 2ycio z dniem l pa2dziernika 2006 r'.


