
Uchwala nr 1001
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2T pafldziernika 2010 r.

w sprawie zasad tworzenia i fankcjonowania stuclitiw migd4ywy ttzialowych
prowatlzonych przez Uniwersytet w Biaftmstoku

Na podstawie art. 62 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wy2szym (Dz. lJ. Nr 164 poz. 1365 z p6in. zm.) Senat
Uniwersytetu w Biatymstoku ustala Zasady tworzenia i funkcjonowania studi|w
miqdzywydzialowych prowadzonych przez [Jniwersytet w Bialymstoku
stanowiqce Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadz4ce studia miEdzywydzialowe
dostosui4 ich funkcjonowanie do ustalonych zasad w terminie do 31.12.2010 r.
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do Uchwaly nr 100 |

l,;11:,.r.," w Biarymstok.
z dnid 27.I0.20t0 f.

Zasady tworzenia i funkcjonowania studi6w migdzywydzialorvych
prowadzonych przez Uniwersytet w Biatymstoku

studia wyZsze miqdzywydzialowe, zwane datej studiami, prowadzone sE wsp6lnie przez
co najmniej dwic jcdnostki organizacyjne uczelni.
studia tworzone sq przez senat na wniosek rad jednostek organizacyjnych uniwersytetu,
ubiegajqcych siq o ich wsp6lne prowadzenie.

Jednostki organizacyjne wsp6lnie prowadz4ce studia zawieraj4 porozumienie okeslaj4ce
w szcze96lnoSci:

- og6ln4 koncepcjp ksztalcenia w ramach wsp6lnie prowadzonego kicrunku studi6w,

- jednostkg organizaoyjn4 odpowiedzialn4 za prowadzenie dokumentacji studi6w oraz
dokr.rmentaoj i przebiegu studi6w, kt6rej kierownik upowa2niony jest do
podejmowania wszclkich deoyzji dotyczqcych studi6w, niezasftzelonych dla innych
organ6w Uniwersytetu,

- infrastrr-rkturq (bazg lokalow4 i techniczn4 zasoby biblioteczne) zapewniai4c4
prawidlow4 realizacj g cel6w ksztalccnia.

Nadz6r nad organizaciq i realizaci4 studi6w sprawui4 rady jednostek wsp6lnie
prowadz4cych studia.

Do rad jednostek organizacyjnych wsp6lnie prowadz4cych studia nale2y w szczeg6lnodci

- uohwalanie, po zasiqgniqciu opinii wlasciwych organ6w samorz4du studenckiego,
z,godnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, plan6w studi6w i program6w
nauczania dla wsp6lnie prowadzonego kierunku,

* ustalanie warunk6w i trybu rekrutacji oraz formy studi6w,

- ustalanie og6lnych kierunk6w dzialania w ramaoh wsp6lnie prowadzonych studi6w,
- opracowanre wewngtrznego systemu zapewniania i doskonalenia jakoici ksaalcenia

uwzglpdniaj qcego specyfikE prowadzonego wsp6lnie kierunku studi6w.
Do obowi4zk6w kierownika jednostki organizacyjnej, upowaZnionego na podstawie
Tawartego porozumienia do podejmowania decyzji dotycz4cych studi6w, nale|y w
szczeg6lnoSci:

- koordynacja dzialah zwi4zanych z prawidlowym funkcjonowaniem studi6w, w tym
cLzialah zwiEzanych z. z.apewrieniem wysokiej jakodci ksztalcenia,

- okredlanie, w uzgodnieniu z kierownikami in-nych jednostek wsp6lnie prowadz4cych
studia, minimum kadrowego oraz obsady kadrowej dla prowadzonego kierunkr.r
studi6w,

- nadz6r nad prawidlowym prowadzeniem dokumentacji studi6w oraz dokumentacji
przcbiegu studi6w,

- podejmowanie decyzji dotycz4cych indywidualnych spraw studerrt6w,

- prz-edkladanie prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich corocznych sprawozdaii
z dzitrlama wcwngtrzncgo systcmu zapewniania i closkonalenia jakosci ksztalcenia.

Do student6w studiuiqcych na studiaoh migdzywydz.ialowych mai4 zastosowanie przepisy
Rcgularninu studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku.


