
w sprswie Regulaminu stutlitiw podyplomowych uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 62 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. u. Nr 164 poz. 1365 z p6zn. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin studi6w-podyplomowych
Uniwersy'tetu w B ialymstoku, stanowiqcy zalqcznik do niniej szej uciwaty.

Uchwala nr 909
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 3 marca 2010 r.

Senatu

Prof.



3""11::",:h *J,iIl''*'lJ,??i"',,"u 
"z dnia 3 marca 20 l0 r.

REGULAMIN
sruot6w poDypI-oMowycH

UNIWERSYTETU W BIALYMSTOKU

$l
Studia podyplomowe s4 form4 ksztalcenia przeznaczon4 dla os6b, kt6re ukonczyly studia
wzsze.

l.
2.

$2
Studia podyplomowe tworzy Senat Uczelni na wniosek rady wydzialu.
Do prowadzenia studi6w podyplomowych, w zakesie .*iq.uny^ z prowadzonymi
kierunkami studi6w, uprawnione s4 podstawowe jednostki organizaiyjne Uniwersytetu.
studia podyplomowe mog4 byi prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne
uniwersltetu we wsp6lpracy z jednostkami organizacyjnymi innych uczelni oraz innymi
organizacjami i instytucjami, r6wnie2 zagranicznyml na podstawie zavtartego ptzez nie
porozumienia. zasady i tryb organizacji studi6w oraz zadania poszczeg6lny-h jednoster
ustalone s4 w porozumieniu.

3.

I . Uczelnia prowadzi studia podyplo.o*", 
I '

l) o charakterze doskonal4cym, mai4ce na celu aktualizacig lub uzupelnienie wiedzy
zdobytej w toku studi6w wylszych,

2) o chuakterze kwalifikacyjnym, mai4ce na celu umoZliwienie absolwentom studi6w
wyZszych uzyskanie dodatkowych kwalifi kacji.

2. Ksztalcenie na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej moZe byi
prowadzone w zakesie:
l) przygotowania merltorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajEi),
2) przygotowania pedagogicznego.

$4l. Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radg jednostki organizacyjnej
prowadz4cej studia podyplomowe, powoluje kierou,nika studi6w podiflomowych
sposr6d os6b posiadai4cych co najmniej stopieri naukowy doktora. w wyiatkowych
przypadkach, uzasadnionych specyfikq studi6w, kierownikiem studi6w podyiiomowych
mo2e zostai osoba nieposiadajqca stopnia naukowego <ioktora.

2. Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej prorvadzqcej studia podyplomowe,
ustala wysoko66 oplat za te studia.

$5
Rada jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia podyplornowe:
l) uchwala plan studi6w i program nauczania, z.gorJnie z wytycznymi ustaronymi przez

Senat,
2) ustala szczeg6lowe warunki i tryb rekrutacj i, z wyjqtkiem stu<ti6w wsp6lfinansowanvclr z

tlnii Europejskiej, kt6rych szczeg6lowe warunki itryb rekrutacji zostaly okreslone w
dokumentacj i projektowejikonkursowej,



4)

l.

okresla koszty ksztalcenia i przedstawia rektorowi wniosek w sprawie wysokosci oplat, z
wyi4tkiem studi6w wsp6lfinansorvanych z Unii Europejskiej, kt6rych koszty zawiera
wniosek o dofi nansowanie,
wyraza opiniq w sprawie kierownika studi6w podyplomowych, z wyi4tkiem studi6w
wsp6lfinansowanych z Unii Europejskiej.

$6
Do kompetencji kierownika studi6w podyplomowych nale|y w szcze96lnoSci:
l) bezpoSredni nadz6r nad organizacj4 i przebiegiem studi6w podyplomowych (w tym

nadz6r nad realizaci4 przez prowadzEcych przedmioty oborvi4zku opru.o*uniu,
ogloszenia i zapewnienia dostgpu do sylabus6w). kontrolajakoSci ksztalceni4

2) nadzor nad prawidlowym przebiegiem rekrutacji i przedkladanie prorektorowi ds
dydaktycznych i studenckich protokolu z przebiegu rekrutacji,
ustalanie organizacj i roku akademickiego,
przedkladanie radzie jednostki organizacy.inej projektu kalkulacji koszt6w realizacji
studi6w podyplomowych,
ustalanie warunk6w wnoszenia oplat,
podejmowanie decyzji w sprawach skreslenia z listy sluchaczy, wznorvienia studi6w
zwlotu oplaty za studia,

7) nadzor nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studi6w,
8) wystawianie zaiwiadczei o uczestnictwie w studiach podyplomowych,
9) nadz6r nad obslug4 administracyjn4 studi6w.

2. od' decyzji podigtych przez kierownika studi6w podyplomowych przyslug'je odwolanie
do rektora.

3. W przypadku studi6w podyplomowych wsp6lfinansowanych przez UniE Europejsk4
kompetencje kierownika studi6w podyplomowych realizowane s4 przez osobg wskazan4
w dokumentacji projektowej/konkursowej.

$7
l. Kandydaci ubiegai4cy sig o przyiqcie na studia podyplomowe s4 zobowi4zani <lo zlo4ema

nastEpuj4cych dokument6w:

l) podania,
2) kwestionariuszaosobowego,
3) odpisu dyplomu ukoriczenia studi6w wyZszych,
4) innych dokument6w wskazanych w szczeg6lowych warunkach rekrutacii na studia
podyplomowe.

3.

l.

Przyjgcie na studia nastppuje na podstawie zlo2onych dokument6w, chyba ze szczeg6loue
warunki rekrutacji okreS14 dodatkowe kryteria kwalifi kacji.
osoby niebgd4ce obywatelami polskimi rnog4 podejnrowac studia podyplomorve na
zasadach okreSlonych w odrEbnych przepisach.

$8
Do obowi4zk6w sluchacza studi6w podyplomol',ych nale2y rv szczegtilnoSci:
l) uczestniczenie w zajgciach dydaktycznych. terminowe uzyskirvanie zalicz.eh

i skladanie egzamin6w oraz wypelnianie innych oborvi4zkow dydaktycznych
okreSlonych planem studi6w i programem nauczania,

2) tcrminowe r,vnoszenie oplat za zajgcia dydaktyczne,
3) niczwloczne powiadamianie uczelni o zmianie nazrviska, adrcsu oraz powodach

absencj i na zaj gciach dydaktycznych.

-t)

4)

5)

6)



69
l. w.szystkie przedmioty przewidziane pianem studi6w koricz4 siE egzaminem rub

zaliczeniem.

szczeg6lowe prawa i obowiEzki sluchacza studi6w podyplomowych oraz warunk.i
odplatnoSci za studia okreSla umowa zawarta miiidzv uczelni4 a sluchaczem.w przypadku studi6w podyplomowych wsp6lfinansowan ych przez unig EuropejskQ
umowa okresla takze koszty studi6w i zasady ich zwrotu na wypadek skreslenia i iisty
sluchaczy. Umowg podpisuje dziekan lub inna osoba upowazniona p.zez .ekto.a.

Przy egzaninach i zaliczeniach przedmiot6w stosr.rje sig nastgpui4ce oceny pozltywne:
bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plui, doitatec.ny. i o..ng 

-negatywnq 
_

niedostateczny.
ocenom okeslonym w ust. 2 przyporzqdkow'uje siE nastgpui4ce wartoici liczbowe
i oznaczenia literowe:

3.

bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

5A
4,5 B
4

3

2

U
D
F.

D

4 Rada wydzialu okedla, kt6re przedmioty niekoricz4ce siE egzaminem mog4 by6 zahczane
bez wpisywania oceny. wpis6w takich nie uwzglgdnia siE przy obliczaniu sieiniei.

$10
w przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej sruchaczowi przysluguje prawo
skladania jednego egzaminu poprawkowego z kaZdego przedmiotu.

$ 11
I . Skeilenie z listy sluchaczy nastEpuje w przypadku:

l) niepodjgcia studi6w,
2) zlo2enia pisemnej rezygnacji.

2. SkeSlenie z listy sluchaczy mo2e nast4pii w przypadku:
1) niewypelnienia obowi4zk6w wynikai4cych z pranu i programu studi6w oraz

niniejszego regulaminu,
2) niewniesieni a oplat zwi4zanych z odbywaniem studi6w.

3. Postanowieri ust. 2 pkt. 2 nie stosuje siE w przypadku, gdy studia podyplomowe s4
nieodnlatne.

l.
612

osoba skreslona z listy sluchaczy moze wznowii studia za zgod4 kierownika studi6w
podyplomowych, w okesie nie dlu2szym niz dwa lata od daty skreslenia, o ile studia,
z kt6rych sluchacz zostal skeSlony. s4 prowadzone.
Kierownik studi6w podyplomowych, wyrala-iqc zgodq na wznowienie studirjw, okresla
warunki' termin i spos6b uzupelnienia r6znic programowych oraz rvarunki rvnoszenia
oplat.

$ 13
Program studi6w podyplomowych moze przewidywai przygotowanie pracy dyplomowel
lRroj 

ektu dyplomowego) or az z.loaenie egzami nu dyplomowego.
PracE dyplomow4 furojekt dyplomowy) studenr przygotowLrje pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego (promotora).

l.

2-

2.



3.

A

Oceny pracy dyplomowej (projektu dyplomowego) dokonuje kieruj4cy pracq promotor
oraz jeden recenzent.
Promotorem lub recenzente.. gr?.V dyplomowej (projeknr dyplomowego) mo2e byi
nauczyciel akademicki posiadai4cy co najmniej stopieii nauko-d doktoia.w wyiqtkowych przypadkach, za zgod4 rady wydziaiu, promotorem lub recenzentem
pracy dyplomowej (projektu dyplomowego) mo2e zostai osoba nieposiadajzlca stopnia
naukorveso doktora.

$14l. Uczelnia wydaje absolwentom jwiadectwa ukohczenia studi6w podypromowych wedlug
wzoru okreSlonego w odrgbnych przepisach.

2. w przypadku utraty oryginalu iwiadectwa ukoriczenia studi6w po<Jyplomowych absolwent
moze wysrqpii do uczelni o wy'danie duplikatu. Do wydania duprikatu stosuje srg
odpowiednio przepisy doty'czEce sporzqdzania i wydawania dupiikat6rv dyplom6w
ukoriczenia studi6w wy2szych.

3. Uczelnia pobiera oplaty za wydanie swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych oraz
jego duplikatu w wysokoSci ustalonej zarzEdzeniem rektora.

I . W Swiadectwie ukoficzenia studi6w 
Uoltoro,orno*r.h 

wynik
okreSlany jest poprzez wpisanie odpowiednio oceny lub slowa
okeSlania wyniku studi6w w Swiadectwie ukoriczenia studi6w

ukoficzenia studi6w
,,pozytywny" . Zasady
ustala rada jednostki

poprzez wpisanie oceny

i

organizacyjnej prowadz4cej studia podyplomowe.
2. Podstawq obliczenia ostatecznego wyniku studi6w okeslaneso

3.

5.

sE:

l) srednia ar)'tmetyczna ocen z egzamin6w i ocen koricowych z przedmiot6w
niekoncz4cych sig egzaminem, z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznvch.

2) ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego. jeZeti sq przewidziane
w programie studi6w,

3) ocena egzaminu dyplomowego, jezeli jest przewidziany lv programie studi6w.
podyplomowych przcwiduje przygotowanie pracy

ow_ego oraz zlozenie egzaminu dyplomorvego, ostateczny

dypromowej/proj"rtu aypro,n3,1"Jioi'"oyT:'.ff '?rlJ:l"t :li;, j;3il:"fi::l
zaokt4gla sig do dw6ch miejsc po przecinku.
JeZeli program studi6w przewiduje zrozenie egzaminu dypromorvego rub przygotowanie
pr_acy dyplomowej/projektu dyplomowego, ostateczny wynii studiciw- stanow -
odpowiednio 0,7 dredniej wymienionej w ust. 2 pkt. I i 0.3 oceny'egzaminu dy,plonrowego
lub pracy dyplomowej/projektu dypromowego. wynik zaokrqgla siP do dwoch mielsc io
przecinku.
Rada wydzialu moze okeslii inne niz okreslone w ust. 3 i4 zasadv obliczania
ostatecznego *yniku studi6w
w dwiadectwie ukoirczenia str.rdi6w podyplomowych ostateczny wynik sludi6rv okrcslonv
za pomocE oceny wpisuje sig zgodnie z zasad4:
do 3.40 - dostateczny
od 3,.11 do 3,80 - dostateczny plus
od3.81 do4.20-dobry
od 4.2 t do 4,60 - dobry plus
od 4.61 do 5,00 - bardzo dobrv

6.



l6
4ca studia podyplomowe prowadzi
plan studi6w, sylabusy przedmiot6w,
egzaminacyjne przedmiot6w, teczki akt

t7
podyplomorve prowadzi teczkg akt osobowych
ktdrej porvinny znajdowai siE nastgpujqce

l) podanie kandydata o przyjgcie na studia wraz z decyzjrl kierownika studi6w
podyplomowych o przyjgciu.

2) kwestionariusz osobowy,
3) odpis dyplomu ukoriczenia studi6w wy.szych rub poswiadczona przez uczelnig kopra

dyplomu,
karty okresowych osiqgnigi sluchacza,

2eli program studi6w je przewiduje,
dotyczqce przebiegu studi6w,

lomowej, 
zjami - jezeli program studi6w przewiduje

omowego _ je2eli program studi6w przewiduje zlo2enie

4)
5)
6)
't)

8)

l.
2.

9) po6wiadczon4 kopiE dwiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych,
l0) ponvierdzenie odbioru karty sluchacza i dwiadeciwa ukoriczenia studiow

podyplomowych.
Teczkg osobow4 sluchacza przechowuje si9 w archiwum uczelni.

Uczelnia prowadzi centralny re.;estr stucnlclzSy studi6w podyplomowych.
Do rejestru wpisuje siE nastqpuj4ce dane:
l) datg rozpoczgcia studi6w,
2) imiE i nazwisko,
3) datg i miejsce urodzenia,
4) informacje dotyczqce dyplomu ukoriczenia studi6w wzszych (nazrva uczelni _

-. kierunek studi6w, data wydania i numer dyplomu),
5) nazwE jednostki organizacyj nej oraz nar*g i ."rn.rt, studi6w, na kt6re sluchacz zostalprzyjgty,
6) datE ukoriczenia studi6w lub skeSlenia z listy sluchaczy.

Y sprawach - dotycz4cych d"k".*rl.ji 
. 
przebiegu studi6w podyplomowych

nieuregulowanlch niniejszymi przep.isami stosuje siq odpowiednio przepisy ,i.ploiaa"rniu *sprawie dokumentacj i przebiegu stutli6w.

$20
Regulamin wchodzi w \cie z dniem r rwieinia 2010 r., z z.astrzezeniem. ze do studi6wrozpoczgtych przed dniem we.jscia w 2ycie niniejszego Regulaminu .tosuje przepisy
dotychczas obowi4Tuj 4ce.


