
Uchwala nr 1225
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu studifw Uniwersytetu w Biaftmstoku

Na podstawie art. 161
o szkolnictwie v"ryZszym

nastgpuje:

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
164 poz. 1365 z p62n. zm.) uchwala siq, co

ust. 1i2
(Dz. U. Nr

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin studi6w Uniwersy'tetu
w Bialymstoku, stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$2
I . Traci moc Uchwala nr 807 Senatu Uniwersl'tetu w Bialymstoku z dnia

29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu studi6w Uniwersytetu
w Bialymstoku z p62niejszymi zmianami (Uchwala nr 1055 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstokt z dnia 3 0 marca 20 1 1 r.).

2. U chw ala wchodzi w 2y cte z dniem I paidziemika 20 12 r.

Senatu Uniwet

Prof. dr hab. I-J



Zalqcznik
do Uchwaly nr 1225

Senatu Uniwersytelu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 20 i2 r.

Regulamin studi6w
Uniwersytetu w Bialymstoku

Rozdzial I
Postanowienia ogtilne

$l
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do prowadzonych na Uniwersytecie w Bialymstoku,
zwanym dalej UwB, studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia oraz jednolitych

studi6w magisterskich realizowanych w formie stacjonamej i niestacjonarnej.

$2
l. Regulamin studi6w UwB okeSla organizacje i tok studi6w oraz zwiqzane z nimi prawa

i obowi4zki studenta.
2. Regulamin studi6w okreSla takZe warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych

uczni6w w zajEciach przewidzianych tokiem studi6w na kierunkach zgodnych
z uzdolnieniami uczni6w.

QJ
UZyte w regulaminie okreSlenia oznaczaj4:
l) absolutorium zaliczenie objgtych planem studi6w przedmiot6w i zdanre

obowi4zuj4cych egzamin6w oraz spelnienie innych wymagari przewidzianych planem

studi6w, a tym samym uzyskanie wymaganei planem studi6w liczby punkt6w ECTS,

5)

z wyi4czeniem zlolenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego;
efekfv ksztalcenia - zas6b wiedzy, umie.lEtnoSci i kompetencii spolecznych uzyskanych
przez studenta w procesie ksztalcenia;
indvwidualny tok studi6w (ITS) - program ksztalcenia maj4cy na celu rozszerzenie

zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku (specjalno6ci) wraz z planem studi6w
ustalaj4cym indywidualn4 or ganizailg toku studi6w i spos6bjego realizacj|'
indvwidualna oreanizacia studi6w (IOS) - spos6b realizacji planu studi6w polegaiqcy

na ustaleniu indywidualnych zasad uczestnictwa w zajpciach dydaktycznych i zaliczania
przodmiot6w objgtych planem studi6w;
rrlan studi6w element programu studi6w okreSlajqcy szczeg6low4 organizacig procesu

ksztalcenia, w szczeg6lno3ci formp i wymiar godzin zajpt dydaktycznych z przedmiot6w
przewidzianych do realizacji na kolejnych etapach (semestrach/latach) studi6w, formp
zaliczania poszczeg6lnych przedmiot6w (zaliczeniel egzamin) i przyporz4dkowan4 im
liczbg punkt6w ECTS oraz liczbq punkt6w ECTS wymagan4 do uzyskania zaliczsnia
kazdego etapu studi6w;
punkty ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punkt6w)
przyporz4dkowane poszczeg6lnym przedmiotom/modulom punkty zaliczeniowe.
wyralajqce Sredni naklad pracy studenta niezbgdny do uzyskania zalolonych dla tych
przedmiot6w/modul6w el'ekt6w ksztalcenia;

nroqram ksztalcenia - opis zakladanych efekt6w ksztalcenia dla danego kierunku,
poziomu i profilu ksztalcenia ori\z program studi6w stanowi4cy opis procesu ksztalcenia
prowadz4cego do uzyskania tych ef'ekt6w;

7)

?\

1\

4)

o)



8) proqram studi6w - opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania efekt6w
ksztalcenia okreSlonych przez uczelnig dla danego kierunku, poziomu i profilu sludiirw
wraz z przypisan4 do tego programu liczb4 punkt6w ECTS wymagan4 do.iego zaliczenia;

9) przedmiotv r6wnowa2ne - przedmioty, kt6rych ef'ekty ksztalcenia s4 zbie2ne i kt6rych
zaliczenie traktowane jest w rozliczeniu etapu studi6w jako ekwiwalentne;

l0) r6wnowa2ne etanv studiriw - etapy studi6w, kt6rych efekty ksztalcenia s4 zbie2ne

i kt6rych zal\czenie traktowane jest jako ekwiwalentne;
ll)studia miedzyobszarowe - studia obejmuj4ce co najmniej dwa obszary ksztalcenia

i prowadz4ce do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studi6w
prowadzonym w uczelni;

12)studia rt6wnolegle - studia, kt6re student realizuje jednoczeSnie na dw6ch lub wigcej
kierunkach,/specjalnoSciach studi6w.

64
Rektor jest przelo2onym wszystkich student6w i sprawuje nadz6r nad dzialalnoSci4

dydaktyczn4 uczelni.

$s
l. Dziekan sprawuje nadz6r nad realizacjE planu studi6w i programu ksztalcenia oraz

podejmuje decyzje we wszystkich niezastrzeZonych dla innych organ6w sprawach

studenckich zwiqz.utych z przebiegiem studi6w na wydziale.
2. Od podjgtych przez dziekana decyzji dotycz4cych indywidualnych spraw studenckich

przysluguje odwolanie do Rektora. Decyzje podjgte przez Rektora sqostateczne.
3. Odwolania do Rektora sklada siE za po3rednictwem organu, kt6ry wydal zaskar2on4

decyzjg, w terminie 14 dni od daty dorEczenia decyzji.

66
Reprezentantem og6lu student6w UwB sq organy samorz4du studenckiego.
Odpowiednie organy samorzqdu studenckiego wyra'zaj4 opinig, decydui4 lub
wsp6ldecyduj4 z organami Uniwersytetu, w zakresie okreSlonym obowi4zujqcymi
przepisami, we wszystkich sprawach dotycz4cych student6w.

67
Dziekan po zasiggniEciu opinii organu samorzqdu studenckiego moZe powolai spo(r6d
nauczycicli akademickich opiekun6w lat. Do zadan opiekuna roku nalezy w szczeg6lnoSci

udzielanie pomocy, porady i konsultacji w sprawach zwi4zanych z problemami

dydaktycznymi i socjalnymi student6w oraz opiniowanie indywidualnych spraw student6w

zwi4z.anych z tokiem studi6w, na wniosek zainteresowanego studenta lub dziekana. Dziekan

mo2e okre(lii szczeg6lowy zakres obowi4zk6w opiekuna roku.

Rozdzial Il
Podejmowanie studi6w

68
l. Warunki i tryb rekrutacj i na poszczeg6lne kierunki i lbrmy studi6w okreSla Senat.

2. Studia na Uniwersytecie mozna podj4i r6wnie2 w trybie:
I ) przeniesienia z innej uczelni,
2) wznowienia studi6w.

3. Szczeg6lowe zasady dotycz4ce przeniesienia i wznowienia regulujq przepisy rozdzialu Vl
ninie.jszego regulaminu.

l.
2.



3.

4.

4.

5.

6.

2.

L

Nabycie praw studenta nastgpuje z chwilq immatrykulacji i zlo2enia dlubowania. Zlo2enie

Slubowania student potwierdza na piSmie.

Prawa i obowi4zki studenta wygasaj4 z dniem ukoficzenia studi6w lub skreSlenia z listy
student6w, z zastrzezeniem, 2e osoba, kt6ra ukofrczyla studia pierwszego stopnia,

zachowuje prawa studenta do dnia 31 pt2dziernika roku, w kt6rym ukoriczyia te studia.

Student otrzymuje legitymacjg studenck4 ktorajest dokumentem poSwiadczaj4cym status

studenta i podlega zwrotowi z chwil4 wygaSniEcia praw studenta lub zawieszenia
w prawach studenta.

69
Wybitnie uzdolniony uczef szkoly ponadgimnazjalnej moZe uczestniczyi w zgodnych

z jego zainteresowaniami zajpciach przewidzianych programem studi6w na wybranym
kierunku.
Decyz.ig o uczestniczeniu ucznia w zajgciach podejmuje dziekan wydzialu na wniosek

ucznia. Wydanie decyzji nastQpuje po uzyskaniu zgody rodzic6w lub prawnych

opiekun6w ucznia oraz zgody dyrektora szkoly, do kt6rej uczen uczgszcza.

Uczeri obowi4zany jest do przestrzegania przepis6w obowi4zu.i4cych na UwB.
Szczeg6lowy tryb i zasady uczestnictwa ucznia w zajgciach dydaktycznych okre6la rada

wydzialu.

Rozdzial lll
Prawa i obowiqzki studenta

810
L Student ma prawo do:

l) poszanowania godnoSci osobistej ze strony kazdego czlonka spoleczno(ci
akademickiej,

2) zdobywania wiedzy, rozwijania wlasnych zainteresowaf naukowych oraz korzystania
w tym celu z pomieszczeh, urz4dzsh i Srodk6w oraz zbior6w bibliotecznych uczelni
zgodnie z obowi4zu jqcymi przepisami.

3) decydowania, wsp6ldecydowania lub opiniowania we wszystkich sprawach

dotycz4cych student6w, w zakresie okreSlonym obowi4zujqcymi przepisami.
4; zglaszania do wladz jednostek organizacyjnych uczelni, za po5rednictwem

wlaSciwych organ6w samorz4du studenckiego, postulat6w dotyczqcych program6w
ksztalcenia i ich realizacji oraz innych spraw waZnych dla przebiegu studi6w i spraw

bytowych student6w,
otrzymywania nagr6d i wyr6Zniefi,
zrzeszania siE w juZ istniej4cych organizacjach studenckich i zakladania nowych,
uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania siE w kolach naukowych
dzialaj4cych na UwB,

8) uczestniczenia w zajpciach otwarlych na innych kierunkach studi6w i pozostalyoh

zajjciach za zgodq prowadz4cego,
9) konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich dy2ur6w,
l0) realizacji czgsci programu ksztalcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej,
I I ) uzyskania Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej, jeZeli spelnia warunki okreSlone

w odrgbnych przepisach,
l2) korzystania z pomocy Biura Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w UwB

w uzyskaniu informacji o miejscach pracy, mo2liwo5ciach odbywania praktyk i stazy

zawodowych,
13) korzystania z bazy materialnej uczelni zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami.

5)

o,
7)



3.

4.

5.

2. Student rozpoczynajqcy studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowi4zkow

studenta. Szkolenia prowadzi Parlament Student6w Rzeczypospolitej w porozumieniu

z samorzqdem sludenckim Uniwersytetu.

2.

t.
$ ll

Organy uczelni zobowi4zane s4 do podejmowania dzialah zmierzaj4cych do zapewnienia

r6wnych szans realizacji ksztalcenia na studiach wyiszych przez student6w
niepelnosprawnych, uwzglgdniaj4c stopien i charakter niepelnosprawnodci oraz specyfikq
danego kierunku studiow.
Studentom niepelnosprawnym, kt6rym niepelnosprawno5i ogranicza mozliwoSi pelnego

uczestnictwa w zajEciach i przyst4pienia do zaltczeh i egzamin6w w trybie og6lnie
obowi4zuj4cym, przysluguje prawo do skladania wniosk6w o zastosowanie

altematywnych rozwiqzah umo2liwiaj4cych studiowanie, w tym takze skladanie
egzamin6w i uzyskiwanie zaliczeA stosownie do ich moZliwoSci.
Dostosowanie formy uczestnictwa w zajpciach, uzyskiwania zaliczeh i skladania
egzamin6w nie prowadzi do zmniejszania wymagair merytorycznych w stosunku do
studenta niepelnosprawnego.
Wniosek o zastosowanie rozwiqzah altematywnych powinien byi zaopiniowany ptzez
pelnomocnika rektora ds. os6b niepelnosprawnych i zloiony do wla3ciwego dziekana.
Szczeg6lowe zasady wprowadzania i zastosowania rozwi4zair alternatywnych wobec
student6w niepelnosprawnych ustala Senat.

612
l. Do podstawowych obowi4zk6w studenta nalezy postgpowanie zgodne z tre3ci4

Slubowania i regulaminem, a w szczeg6lnoSci:
l) zdobywanie wiedzy,
2) poszanowanie praw i obyczaj6w akademickich,
3) dbaio3d o dobre imig UwB,
4) poszanowanie mienia Uniwersy'tetu,
5) przestrzeganie przepis6w obowi4zuj4cych na uczelni,
6) wypelnianie zobowi4zah wynikaj4cych z podjgcia studi6w na danym kierunku (takich

jak uczestniczenie w zajgciach dydaktycznych, uzyskiwanie zaliczen, skladanie
egzamin6w, odbywanie praktyk, zapoznawanie siE z wynikami zaliczei i egzamin6w
zare.iestrowanych w informatycznym systemie obslugi studi6w),

7) tcrminowe wypelnianie zobowi1zad wobec uczelni. w tym zapisywanie siE na zajgcia.
jesli taki obowi4zek istnieje na danym kierunku studi6w, wnoszenie oplat
wynikajqcych z zawartej z .aczelni4 umowy na realizacjE odplatnych uslug
edukacyjnych, dokumentowanie przebiegu studi6w zgodnie z o96lnie obowi4zuj4cymi
na danym kierunku wymaganiami w tym zakresie oraz zaliczanie obowi4zkowych
szkolefi (np. szkolenia BHP),

8) niezwloczne powiadamianie uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adrcsu,

danych maj4cych wplyw na uzyskanie pomocy materialnej oraz zawiadamianie
uczelni o powodach absencji na zajEciach dydaktycznych, w przypadku choroby
niezwloczne dostarczanie zadwiadczenia lekarskiego.
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2.

3.

5.

6.

l.

1.

7.

8.

Rozdzial IV
Organizacja studir6w

613
Rok akademicki rozpoczyna sig nie p62niej ni2 | pa2dziemika i trwa nie dlu2ej niZ do 30

wrze5nia nastEpnego roku kalendarzowego.
Rada wydzialu moze Wznaczyi inne terminy rozpoczgcia roku akademickiego na

studiach niestacjonarnych.
Ramow4 organizacjg roku akademickiego okre6la Rektor w porozumieniu z organami

samorz4du studenckiego, najp6Zniej do 15 czerwca roku poprzedzaj4cego rok akademicki.
W ci4gu roku akademickiego Rektor moZe ustalii dodatkowe dni i godziny, a dziekan
dodatkowe godziny wolne od zaj96.
Dziekan. w porozumieniu z wydzialowym organem samorzqdu studenckiego, ustala

szczeg6low4 organizacjg roku akademickiego i harmonogramy sesji egzaminacyjnych na

poszcze96lnych kierunkach i latach studi6w prowadzonych na danym wydziale.
Szczeg6lowy rozklad i obsada kadrowa zajgi powinny byi podawane do wiadomoSci
studenta nie p62niej ni| 7 dni przed rozpoczgciem semestru lub roku akademickiego.

814
Studia realizowane sQ wedlug plan6w studi6w i program6w ksztalcenia uchwalonych
przez radp wydzialu, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po zasiqgnigciu

opinii wydzialowego organu samorz4du studenckiego.
Plan studi6w i program ksztalcenia powinny byi og6lnie dostEpne. Informacja
o programie ksztalcenia dla danego cyklu ksztalcenia jest podawana do wiadomoSc

student6w poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych wydzialu, nie p62niej niz
na trzy miesi4ce przed rozpoczpciem roku akademickiego.
Zmiany program6w ksztalcenia nie mog4 by6 wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia,

chyba 2e odrgbne przepisy dopuszczaj4 mo2liwoSi wprowadzenia zmian.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiany terminu realizacji przedmiotu lub

formy prowadzenia zajg6, z zastrzezeniem, 2e zmiany te nie wplyn4 na zakladane dla
dancgo etapu studi6w efekty ksztalcenia i zapewni4 uzyskanie wymaganej do zaliczenia
semestru/roku studi6w liczby punkt6w ECTS. Zmiany powinny byi wprowadzone nie
po2niej niz na trzy miesiqce przed rozpoczpciem roku akademickiego, w trybie
okreSlonym w ust. 1.

Student odbywa studia wedlug programu ksztalcenia obowiqzuj4cego w roku
akademickim, w kt6rym rozpoczS naukg, z zastrzeZeniem ust. 6.

Student powtarzaj4cy rok studi6w. kontynuuj4cy naukp po urlopie lub wznowieniu oraz

student przeniesiony z innej szkoly wy2szej w przypadku stwierdzenia rozbie2noSci

pomigdzy efektami ksztalcenia osi4gniEtymi podczas realizacji dotychczas
obowi4zu.j4cego studenta programu studi6w, a el'ektami ksztalcenia okreSlonymi dla
kicrunku, profilu i poziomu studi6w, na kt6rym student bgdzie kontynuowal ksztalcenie,
zobowi4zany icst do uzupelnienia r62nic programowych. O zakresie, sposobie i terminie
uzupelnienia r62nic programowych decyduje dziekan.
ZajEcia dydaktyczne na studiach mog4 by6 prowadzone z wykorzystaniem metod

i technik ksztalcenia na odleglo56, po spelnieniu warunk6w okreSlonych przez ministra
wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.
Zajqcia dydaktyczne na uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejgtnoSci, a takze

egzaminy dyplomowe mogq by6 prowadzone w jgzyku obcym. Warunkiem prowadzenia

w jgzyku obcym zajEi niebgd4cych lektoratami oraz zilEciami na studiach filologicznych
(prowadzonymi standardowo w jgzyku obcym) jest:

2.

3.

4.

5.

o.



l) przyjEcie przez radg wydzialu programu zajqi,
2) zapewnienie studentom material6w dydaktycznych opracowanych w iqzyku obcym,

3) w przypadku zajg,L z przedmiot6w obowi4zkowych zapewnienie studentom
mo2liwoSci udzialu w zajgciach realizowanych w jgzyku polskim.

Szczeg6lowe warunki prowadzenia zajEi, przeprowadzania sprawdzianfiw wiedzy oraz

egzamin6w dyplomowych w jEzyku obcym uslala rada wydzialu.
9. 'fryb i warunki realizacji ksztalcenia w ramach indywidualnych studi6w

miEdzyobszarowych s4 takie same jak dla ksztalcenia realizowanego w ramach jednego

obszaru ksztalcenia.

$ ls
1. Zasady i tryb odbywani a i zaliczania praktyk wynikaj4cych z programu studi6w okreSla

rada wydzialu.
2.

3.

5.

4.

l.

l.

Udzial studenta w pracach obozu naukowego moze byi, na wniosek studenta lub osoby

prowadz4oej ob6z, podstaw4 zahczenia praktyki studenckie.i, jezeli efekty realizaci:
programu obozu s4 zbieZne z efektami zalo2onymi dla praktyki przewidzianej

w programie studi6w. Decyzjq w tej sprawie podejmuje dziekan.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe zaliczy(, praktykE na podstawie

udokumentowanych przez studenta doSwiadczefr zawodowych lub prowadzonej

dzialalnoSci, jeZeli uzasadnione jest uznanie, 2e w ich wyniku osiqgnigte zostaly efekty
zalolonr^ dla praktyki przewidzianej w programie studi6w.

4. Student, kt6ry z uzasadnionych przyczyn nie odbyl praktyki w terminie przewidzianym
planem studi6w, moze otrzyma6 zezwolenie dziekana na jej odbycie w innym terminie,
nie kolidulqcym z, zilpciami wynikaj4cymi z planu studiow.

3.

W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl w danym roku praktyki przewidzianej planenr

studi6w. dziekan wydaje decyzjq na podstawie $ 26.

$ 16

Rada wydzialu, uwzglpdniajqc wytyczne okreSlone przez Senat, ustala ofertE przedmiot6w
do wyboru.
Uruchomienie zajgt, z przedmiot6w oferowanych do wyboru moZe byi uzale2nione od

liczby student6w chqtnych do udzialu w zajgciach.

Zapisy na zajgcia z przedmiot6w oferowanych do wyboru w kazdym semestrze odbywaj4
sig w terminach ustalonych przez dziekana. Studenci nie mog4 dokonywai zmiany

zapis6w po ustalonym terminie, chyba 2e dziekan postanowi inaczej.
Przedmioty wybrane przez studenta staj4 siE dla niego przedmiotami obowiqzkowymi,
a ich niezaliczenie skutkuje ich odplatnym powtarzaniem.

ri l7
Do prowadzenia wyklad6w i seminari6w dyplomowych, przyjmowania egzamin6w,
kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania uprawnione s4 osoby

posiadaj4ce tytul naukowy profesora, slopiei naukowy doktora habilitowanego lub
uprawnienia r6wnowazne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
Rada wydzialu moZe upowa2ni6 do czynnoSci wymienionych w ust. I osoby posiadaj4co

stopieri naukowy doktora. Upowa2nienie dotyczy konkretnych zajqi ijest udzielane na

czas okreSlony. W szczeg6lnych przypadkach upowaZnienie to moze byi udzielone
beztenninowo.
W uzasadnionych wypadkach do prowadzenia wyklad6w mog4 byi upowaZnione osoby

inne ni2 wymienione w ust. 1 i 2 posiadaj4ce odpowiednie kwalifikac.le.

2.

3.



l.
818

Dziekan moZe .vqrrazil zgodg na indywidualn4 organizacjg studi6w (lOS) w odniesieniu
do studenta:
l) znajdujqcego sig w sytuacji utrudniaj4cej systematyczne uczestniczenie w zajgciach,
2) studiujEcego na dw6ch lub wigcej kierunkach studi6w lub specj alno5ciach, przy czym

na kierunku, na kt6rym student wystgpuje o IOS, powinien uzyskad Sredni4 powyzej
40

3) odbywaj4cego czES6 studi6w na uczelni zagranicznej,
4) realizuj4cego jednosemestralne lub roczne studia poza macierzyst4 uczelni4 w ramach

Programu MobilnoSci Student6w (MOST),
5) uczestniczqcego w pracach badawczych.

Dziekan udziela zgody na realizacjg indywidualnej organizacji studi6w (lOS) na okres nie

dluZszy niZ jeden rok akademicki z moZliwoSci4jego przedluzenia. Wniosek o udzielenie
zgody na IOS na podstawie ust. I pkt 2 student sklada nie p62niej niz 30 dni od daty
rozpoczgcia semestru/roku akadem ickiego.
O IOS moZe ubiegad sip student, kt6ry zaliczyl I rok studi6w. W wyj4tkowych
przypadkach dziekan moze zadecydowad inaczej.
Przyznanie IOS upowaZnia studenta do czg6ciowego zwolnienia z obowi4zku
tczqszczania na zajqcia dydaktyczne, co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta

wymagan odnoszqcych sip do efekt6w ksztalcenia przewidzianych programem ksztalcenia
na danym kierunku.
Dzickan ustala wykaz przedmiot6w, na kt6re student korzystaj4cy z IOS ma obowiqzek
uczgszczat.
Spos6b i termin zaliczei pozostalych przedmiot6w student uzgadnia indywidualnie
z prowadzqcymi przedmioty i przedstawia do zatwierdzenia dziekanowi w ciqgu 30 dni od

dnia wydania decyzji o IOS.

3.

^

5.

6.

7. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizaili indywidualne.i

8.

organizacji studi6w lub braku postgp6w w nauce dziekan moZe cofn4i zgodg na IOS.

Wykonywanie pracy zarobkowej nie moze stanowid jedynego uzasadnienia ubiegania siE

o IOS na studiach stacjonarnych.

$ le
Dziekan mole wyrazie zgodg na indywidualny tok studi6w (lTS) w odniesieniu do

studenta, kt6ry zaliczyl ze szczegilnie dobrymi wynikami rok studi6w (minimalna Srednia

ocen 4,75). W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe przyznat ITS
osobie nie spelniaj4cej tego kryterium.
Student realizuje ITS pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna naukowego
Opiekunem naukowym moZe byi pracownik naukowo-dydaktyczny posiadaj4cy tytul
profesora, stopieri doktora habilitowanego lub uprawnienia r6wnowaZne z uprawnieniami
doktora habilitowanego.
Do pisemnego wniosku o zezwolenie na ITS naleZy dol4czyi:
I ) pisemn4 zgodg opiekuna naukowego,
2) uzgodniony z opiekunem indywidualny program ksztalcenia i plan studi6w ustalajqcy

ich indywidualn4 organizacjq ispos6b realizacii, w tym okre{lenie zajE6, na kt6re
student ma obowi4zek uczgszcza{ oraz zap(., kt6re student bgdzie zalicz'al

indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzqcym zajqcia.
Studia odbywane wedlug ITS mog4 prowadzid do skr6cenia okresu ksztalcenia, nie mog4

natomiast powodowad jego wydlu2enia.

l.

2.

3.

A



t.

2.

2.

l.

Do dnia 30 wrzeinia kazdego roku opiekun naukowy przedstawia dziekanowi inlormacjq
o postgpach w nauce studenta, nad kt6rym sprawuie opiekg. Je2eli student nie osi4ga

zadowalajqcych wynik6w, dziekan moZe cofn4i zgodE na indywidualny tok studi6w.

620
Na uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punkt6w (ECTS),

zgodnie z kt6rym osiqgnigcia studenta wyrazane sq za pomoc4 punkt6w zaliczeniowych
(punkt6w ECTS).
Warto6d punktowq ECTS przedmiot6w na danym kierunku studi6w okreSlajq plany

studi6w i programy ksztalcenia.
3. Przenoszenie i uznawanie zajp,t zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjne.i

uczelni macierzystei lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, odbywa siq

z uwzglgdnieniem warunk6w i trybu przenoszenta zajpt, okreSlonych przez ministra
wla5ciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.

o,

Rozdzial V
Zaliczenie roku

6 2l
Rada wydzialu ustala okres zaliczeniory (semestr lub rok akademicki) obowi4zujqcy dla
prowadzonych kierunk6w i form studi6w i okreSla w planie studi6w okres zaliczeniowy
dla danego przedmiotu.
Rada wydzialu ustala dopuszczalny roczny deficyt punkt6w zaliczeniowych, przy kt6ryn-
student moze byi wpisany na kolejny rok studi6w, z zastrzezeniem,2e maksymalna liczba
punkt6w okreSlonych deficytem nie moZe byd wigksza niz suma punkt6w okredlonych dla
dw6ch najwyzej punktowanych przedmiot6w w skali roku. Ustalenia dotycz4ce rocznego
deficytu punkt6w rady wydzial6w podejmuj4 przed uruchomieniem danego cyklu
ksztalcenia.
Rada wydzialu ustala minimalnq liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyska6

w kazdym semestrze. Nieuzyskanie okreSlonej minimalnej liczby punkt6w
zaliczeniowych mo2e byi traktowane jako brak postgp6w w nauce i moZe by6 podstawq

do skreSlenia z listy student6w.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wypelnienie przez studenta wymagair

okre6lonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych
z zasadami przyjgtymi przez radg wydzialu.
Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studi6w jest zaliczenie w terminie ustalonym
organizacjq roku akademickiego wszystkich przedmiot6w oraz spelnienie innych
wymagari okre6lonych w programie studi6w dla danego etapu studi6w a tym samym

uzyskanie okreSlonej liczby punkt6w ECTS przewidzianej w planie studi6w dla danego

semestru lub roku.
Liczba egzut"in6w nie moZe przekroczyc oSmiu w roku akademickim, a piEciu w jedncj

sesji egzaminacyjnej.
7. Zasady usprawiedliwiania nieobecnoSci studenta na zajgciach i egzaminach ustala

i oglasza dziekan.

$22
l. Student .jest zobowi4zany uzyskai zaliczenie zajgi okre6lonych planem studi6w

w terminach ustalonych organizacj4 roku akademickiego. W szczeg6lnie uzasadnionyoh
przypadkach prowadz4cy zapcia moze, za zgodq dziekana, zaliczyt studentowi zajEcia

w innym wskazanym terminie.
2. W przypadku niezaliczenia zajpt w przewidzianym terminie student przystqpuje do

zaliczenia w drugim terminie - poprawkowym, z zastrzezeniem ust. 3, 4. Po uzyskaniu

3.

4.

5.



4.

3.

5.

l.

w drugim, poprawkowym terminie zaliczenia zajEi warunkuj4cego dopuszczenie do

egzaminu studentowi przysiuguje tylko ieden termin egzaminu, przypadaj4cy
w poprawkowej sesj i egzaminacyjnej.
Student, kt6ry nie tzyskal zaliczenia zapl w pierwszym terminie z powodu

usprawiedliwion ej przez dziekana nieobecnoSci na zajgciach, nie traci prawa do
pierwszego terminu zaliczenia.
Student, kt6ry nie uzyskal zaliczenia zajg(, w pierwszym terminie z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecno3ci na zajgciach, traci prawo do drugiego, poprawkowego
terminu z.aliczenia.
Studenl uczestnicz4cy w pracach badawczych lub wdroZeniowych mo2e byi zwolniony
z wJz.ialu w niekt6rych zajgciach z przedmiotu, z kt6rym zwi4zana .iest tematycznie
realizowana praca. Decyzjp w tej sprawie podejmuje dziekan.

s23
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowi4zkowych zajEc

z danego przedmiotu okreSlonych planem studi6w.
Student ma prawo do dw6ch egzaminow z kaL2dego przedmiotu w danym okresie
zaliczeniowym: egzaminu gl6wnego i poprawkowego, z zaslrzezeniem ust. 3, 4 oraz $ 22

ust. 2. Terminy tych egzamin6w przypadaj4 odpowiednio w sesji egzaminacyjnej gl6wne-
i ses.li egzaminacyjnej poprawkowej, chyba 2e student w uzgodnieniu z egzaminatorem
przyst4pi do egzaminu w terminie przed sesjE.

Student moZe przyst4pii do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu, jezeli nie
przyst4pil do egzaminu gl6wnego z tego przedmiotu lub uzyskal z niego oceng

niedostateczn4.
W przypadku usprawiedliwionel przez dziekana nieobecnoSci na egzaminie gl6wnym lub
poprawkowym student ma prawo odpowiednio do dw6ch lub jednego egzaminu
w terminach ustalonych przez dziekana. Ostatni egzamin powinien odbyd sig nie p62niej

niZ 30 wrzeSnia.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na egzaminie gl6wnym lub
poprawkowym w ustalonym terminie student traci prawo do jednego egzaminu.

Za zgod4 dziekana student moze realizowai przedmioty z wyZszych lat studi6w, pod

warunkiem uzyskania zaliczenia i zdnia egzamin6w warunkuj4cych udzial w tych
zafgciach. Realizowane przez studenta przedmioty z wy2szych lat studi6w staj4 siE dla
studenta obowi4zkowe, a ich niezaliczenie skutkuje odpiatnym ich powtarzaniem.

{i 24
l. Wszystkie przedmioty przewidziane planem studi6w koricz4 sig egzaminem lub

zal\czeniem.
Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiot6w stosuje sig nastgpuj4ce oceny pozylywne:
bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, i oceng negatywn4 -
niedostatecznv.

3. Ocenom okreSlonym w
i oznaczenia literowe:

bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

4. Rada wydzialu okreSla, kt6re przedmioty niekoricz4ce sig egzaminem mog4byi zaliczane

bez wpisywania oceny. Wpis6w takich nie uwzglEdnia sig przy obliczaniu Sredniej.

2.

3.

A

5.

o.

ursI. 2 przyporz4dkowuje siQ nastgpuj4ce wartorici liczbowe
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4.

$2s
l. W ci4gu siedmiu dni od daty ogloszenia wynik6w zaliczenialegzaminu student, kt6ry

zglasza umotywowane zastrz.ezenia co do bezstronnoSci, formy, trybu lub przebiegu
zaliczenia/egzaminu, ma prawo zlo2y6 wniosek o przeprowadzenie zaliczenialegzaminu
komisyjnego. W przypadku uznania zasadnodci wniosku dziekan decyduje o:

l) w odniesieniu do zaliczeni alegzaminu pisemnego komisyjnym zweryfikowaniu
oceny pracy lub dopuszczeniu do ustnego zaliczenialegzaminu komisyjnego,

2) w odniesieniu do zaliczenia./egzaminu ustnego dopuszczeniu do ustnego

zaliczenial egzaminu kom isyj nego.
2.

3.

W uzasadnionych przypadkach dziekan moZe zadecydowai o przeprowadzeniu egzaminu
komisy.inego lub zaliczenia komisy.inego z wlasnej inicjatywy lub z inicjatywy organu
samorz4du studenckiego.
Egzamin komisy.jny lub zaliczenie komisyjne powinny odbyi sig w terminie l4 dni oc
dary zlolenia wniosku, jednak nie p62niej ni2 do 30 wrzeSnia.
Egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne przeprowadza trzyosobowa komisja
powolana przez dziekana w sklad kt6rej wchodzi dziekan, prodziekan lub inny
upowaZniony przez dziekana nauczyciel akademicki .iako przewodniczqcy oraz co

najmniej jeden specjalista z zakresu przedmiotu objptego egzaminem. Czlonkiem komisji
moZe by6 nauczyciel akademicki, kt6ry wystawil ocenE weryfikowan4 w trybie
komisyjnym. Na wniosek studenta w sklad komisji moze weiSi iako obserwator
przedstawiciel wlaSciwego organu samorz4du studenckiego lub wskazany przez studenta

nauczyciel akademicki.

626
W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl roku (semestru) studi6w, dziekan moZe wydac
decyzjg o:
l) wpisie warunkowym na kolejny rok studi6w (semestr) z defic1'tem punkt6w

zaliczeniowych, o kt6rym mowa w S 2l ust. 2,
2) powt6rnym wpisie na dany semestr/rok studi6w z obowiqzkiem powt6rzenia

przedmiot6w, z kt6rych student nie uzyskal wymaganej liczby punkt6w ECTS,
3) skreSleniu z listy student6w z powodu braku postEp6w w nauce, jeZeli student nie

uzyskal wymaganej minimalnei liczby punkt6w ECTS, o kt6rej mowa w { 2l ust. 3.

Decyzje, o kt6rych mowa w ust. I pkt I i 2, dziekan podejmule na wniosek studenta.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe podj4i decyzjE o wpisie
warunkowym na koleiny rok studi6w studenta, kt6ry przekroczyl deficyt punkt<iw
zaliczeniowych, o kt6rych mowa w $ 21 ust. 2.

s27
Dziekan skreila studenta z listy student6w w przypadku:
l) niepodjgcia studi6w, aw szczeg<llnodci:

a) niepotwierdzenia na piSmie faktu zloZenia Slubowania w przeci4gu 30 dni od daty

wpisania w poczet student6w UwB,
b) niepodpisania umowy o warunkach odplatnoSci za studia w terminie 30 dni od

daty rozpoczgcia studi6w,
2) pisemnej rezygnacj i ze studi6w,
3) niezloZenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego,
4) ukarania kar4 dyscyplinam4 wydalenia z uczelni.
Dziekan moZe skreSlii studenta z listy student6w w przypadku:
I ) stwierdzenia braku postEp6w w nauce, a w szczeg6lnoSci:

l.

l.

2.

2.

3.



l.

2.

a) wiEcej niZ jednokrotnego niezaliczenia danego etapu studi6w lub przedmiotu.

a tym samym nieuzyskania przewidzianej dla danego etapu studi6w lub
przedmiotu liczby punkt6w ECTS,

b) nieuzyskania przez studenta minimalnej liczby punkt6w ECTS. o kt6rej mowa

w $ 2l ust. 3,

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studi6w w okreSlonym terminie,
3) niewniesienia oplat zwiqzanych z odbywaniem odplatnych zajgi dydaktycznych.

Rozdzial Vl
Przeniesienia, studia rr6wnolegle, wznowienia

$28
Student innej szkoly wyZszej, w tym r6wnieZ zagranicznej, po ukofczeniu pierwszego

roku studi6w moZe ubiegai sig o przyjgcie w poczet student6w UwB, o ile wypelnil
wszystkie obowiqzki wynikajqce z przepis6w uczelni, w kt6rej dotychczas studiowal.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe podj4i decyzjq o przenicsieniu

studenta w trakcie pierwszego roku studi6w.
Decyzjg w sprawie przyjgcia studenta przenosz4cego sip z innej szkoly wyZszei

podejmuje dziekan. W przypadku cudzoziemc6w na wniosek dziekana decyzjE podejmuje

Rektor.
Dziekan w przypadku stwierdzenia rozbieZnodci pomigdzy efektami ksztalcenia
osi4gnigtymi podczas realizacji dotychczas obowi4zuj4cego studenta programu studi6w
a efektami ksztalcenia okreSlonymi dla kierunku, profilu i poziomu studi6w, na kt6rym
student bqdzie kontynuowal ksztalcenie, podejmuj4c decyzjg o przyiQciu, okreSla warunki,
termin i spos6b uzupelniania r62nic programowych Dziekan ustala wykaz przedmiot6w
r6wnowa2nych realizowanych na uczelni, z kt6rej przenosi siQ student, wraz

z okresleniem liczby punkt6w ECTS przyznanej tym przedmiotom. Decyzje dotycz4ce
przenoszenia zajg1 zaliczonych przez studenta w innej szkole wyZszej s4 podejmowane
zgodnie z warunkami i trybem przenoszenia zaj96 okre6lonymi przez ministra wlaSciwego
do spraw szkolnictwa wyZszego.
Student przyjpty w poczet student6w UwB w drodze przeniesienia z innej uczelni sklada

Slubowanie.

629
Student moZe ubiegai sig o:
l) przeniesienie do innej uczelni lub na inny kierunek studi6w w ramach UwB,
2) zmiang fbrmy studi6w na danym kierunku.
Student, kt6ry zamierza przenieSd sig do innej szkoly wyZszej, zobowi4zany jest:

l) pisemnie powiadomii dziekana jednostki macierzystej nie p62niej niZ 14 dni przed

planowanym lerminem przeniesienia.

l.

2) przedlozy| kartp obiegow4
3) zwr6cii legitymacjE studenck4.

3. W stosunku do studenta, ktory zlozyl zawiadomienie o przeniesieniu do inne.i szkoly
wylszej, dziekan podejmuje decyzjE dotyczqc4 wstrzymania wyplaty Swiadczen

z funduszu pomocy materialnej.

$30
l. Postanowienia $ 28 ust. l, 2, 3 stosuje sip odpowiednio do student6w ubiegaj4cych sig

o zmianq kierunku studi6w w ramach UwB. Dziekan wydzialu przyjmuj4cego studenta

niezwlocznie zawiadamia o podjptej decyzli wladze wydzialu, na kt6rym student

dotychczas studiowal.

3.

4.

2.



l.

2. Decyzja, o kt6rej mowa w ust. l, moze byi uwarunkowana sprawdzianem wiadomoSci lub
umiejgtnoSci studenta wymaganych na danym kierunku studiow. jeZeli warunki rekrutacji
na dany kierunek przewidywaly dodatkowe egzaminy wstQpne sprawdzaj4ce wiedzg lub
umiejgtnodci kandydat6w na studia. Zakres oraz spos6b jego przeprowadzania ustala

dziekan.

$ 3l
Warunkiem ubiegania sig o zmiang tbrmy studi6w jest spelnienie przez studenta kryteri6w
uslalonych uchwal4 rady wydzialu.
Przy zmianie formy studi6w postanowienia $ 28 ust. l, 2, 3 stosuje sig odpowiednio.

$32
Student moze podejmowad studia r6wnolegle na innych kierunkach i spec.ialno3ciaoh,

takze w innych szkolach wy2szych. Student ma obowi4zek o fakcie podjgcia studitiw
16wnoleglych powiadomii dziekana.
Warunkiem ubiegania siE o podjEcie studi6w r6wnoleglych w trybie innym niZ rekrutacja
jest zaliczenie co najmniej pierwszego roku studi6w, wypelnienie wszyslkich
obowi4zk6w zwiqzanych z tokiem studi6w na kierunku podstawowym oraz uzyskanie
pozytywnej opinii dziekana wydzialu, na kt6rym student studiuje kierunek podstawowy.

Rada wydzialu ustala wewnqtrzne zasady przyjgi na studia r6wnole$e wraz'

z okre5leniem limitu przyjEd dla studi6w stac.ionamych i niestac.ionarnych.

833
Student, kt6ry zostal skreSlony z listy student6w, moze wznowi6 studia za zgod4 dziekana

nie wczesniej niz w nastQpnym roku akademickim, w okresie nie dluZszym ni2 pip6 lat od
daty pierwszego skre6lenia na danym kierunku studi6w, z zastrzeZeniem ust. 5-

Postanowienia $ 28 ust. 3 stosuje sig odpowiednio.
Wznowienie nastEpuje na ten sam kierunek studi6w, z kt6rego student uprzednio zostal
skreSlony.
W przypadku uplywu terminu okre$lonego w ust. I przyjgcie na studia odbywa siE na

o96lnych zasadach rekrutacji.
Dziekan moze podj46 decyzjg o wznowieniu studi6w na roku lub semestrze odpowiednio
nizszym, je2eli uzna, 2e od momentu skreSlenia w programach ksztalcenia dla danego

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia nast4pily istotne zmiany.
Osoba, kt6ra po uzyskaniu absolutorium zostala skreSlona z listy student6w, mo2e ubiegac

sig o wznowienie studi6w na dzieri egzaminu dyplomowego w ci4gu dw6ch lat od
uzyskania absolutorium. Wznowienie studi6w musi byi poprzedzone opini4 promotora

zawierajqc4 pozytywn4 oceng przygotowanej pracy dyplomowej.
Osoba. kt6ra po uzyskaniu absolutorium zostala skre5lona z listy student6w i w ci4gu
dw6ch lat od uzyskania absolutorium nie zloZyla pracy dyplomowej, mo2e ubiegai sig

o wznowienie studi6w na ostatnim roku studi6w. Postanowienia $ 28 ust. 3 stosuje siq

2.

1.

1.

odpowiednio.
7. Wznowienie studi6w w trybie stacjonamym moze przyslugiwai wyl4cznie bylcmu

studentowi studi6w stacjonamych.

Rozdzial VII
Studia za granicq

$34
I . Student ma prawo do studi6w za granicq w ramach mipdzynarodowych um6w oraz

program6w edukacyjnych realizowanych przez UwB. Czas trwania studi6w okreSlajq

umowy.

3.

2.
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3.

4.

2. Program zajge na innej uczelni dla studenta UwB ustala indywidualnie opiekun wymiany
i zalwierdza dziekan. Program ten wyznacza okres studi6w, na kt6ry Uniwersytet kieruje
studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz przedmiot6w, kt6re student zobowi4zany jest
zaliczyt. wraz z punktami ECTS, kt6re powinien uzyskai.
Opickuna wymiany (koordynatora wydzialowego/instytutowego) powoluje dziekan.
Etap studi6w zrealizowany przez studenta w innej uczelni, spelniaiqcy wymogi okre3lone

w $ 3 pkt ll, stanowi podstawE zaliczenia odpowiedniego etapu studi6w w jednostce

macierzystej.
Je2eli etap studi6w, kt6ry ma byi zrealizowany w innej uczelni, nie jest r6wnowaZny
z etapem studi6w przewidzianym do realizaili w jednostce macierzystej, dziekan ustala

wykaz przedmiot6w uznanych za r6wnowaZne oraz tych, kt6re wymagaj4 zaliczenia
w jednostce macierzyste.j, ze wskazaniem termin6w ich zaliczenia. Wykaz podpisuje

dziekan i student wyjeZdZajqcy.
Je2eli z powodu zmian w ofercie dydaktycznej uczelni partnerskiej student nic zrealizowal
ustalonego programu iw konsekwencji nie uzyskal zakladanych dla tego programu

efekt6w ksztalcenia, dziekan okreila przedmioty uzupelniaj4ce, kt6rych realizacja
umo2liwi studentowi zaliczenie odpowiedniego etapu studi6w. Termin zaliczenia
przedmiot6w uzupelniaj4cych ustala dziekan.
W szczeg6lnych przypadkach dziekan moZe, na wniosek studenta, wyrazi( zgodg na

czgsciowq realizacjg programu studi6w na innej uczelni, z kt6rq nie zawarto umowy
o wymianie student6w. Przepisy ust. 4 - 6 stosuje siE odpowiednio.

Rozdzial VIII
Urlopy w czasie studi6w

{j35
Student moze otrzyma6 urlop w przypadku:
l) dlugotrwalej choroby lubniepelnosprawnoSci.
2) urodzenia dziecka i opieki nad nim,
3) odbywania studi6w zagranicznych lub studi6w w innej uczelni,
4) innych waZnych okolicznoSci.
Decyzjg o udzieleniu urlopu podejmuje dziekan.
Urlop, o kt6rym mowa w ust. I pkt l, uzyskuje student na czas trwania choroby, leczenia
lub rehabilitacji, w sytuacjach uniemo2liwiaj4cych lub utrudniajqcych kontynuacjg
studi6w. DecyziE o przyznaniu urlopu podejmuje dziekan na podstawie dokumentacji
medycznej lub opinii Pelnomocnika Rektora ds. Os6b Niepelnosprawnych.

5.

o.

7.

1.

4. Urlop, o kt6rym mowa w ust. I pkt 3, moae uzyskai student po zaliczeniu co najmniej

l.

3.

pierwszego roku studi6w, na czas nie dluZszy niZjeden rok.

(i36
Studentowi moZe by6 udzielony urlop:
l) kr6tkoterminowy - na okres kr6tszy niZ semestr,
2) dlugoterminowy - na okres semestru, roku.
Urlop kr6tkoterminowy nie zwalnia studenta z obowiqzku terminowego uzyskania
zaliczeri. i zdania egzamin6w z przedmiot6w objgtych planem zajEi.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe podj4i decyzjp o przedluZeniu

czasu trwania urlopu.

ri 37
Dziekan udziela urlopu na pisemny wniosek studenta.

2.

3.

L



2. Podczas urlopu student, za zgod4 dziekana, moZe realizowai wybrane przedmioty oraz
przystgpowad do zaliczeft i egzamin6w z tych przedmiot6w.

3.
4.

W okresie urlopu student zchowuje prawa studenckie.
Korzystanie przez studenta z urlopu dlugoterminowego moze przedluZyi termin
planowanego ukofczenia studi6w.

Rozdzial lX
Oplaty za studia

$38
l. Oplaty za zalgcia dydaktyczne mogq by6 pobierane za:

l) ksztalcenie student6w na studiach niestacjonarnych, w tym za powarzanic za.iqi

dydaktycznych z powodu ich niezaliczenia,
2) powtarzanie zajEt, dydaktycznych na studiach stacjonamych z powodu

niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,

3) ksztalcenie student6w na studiach stacjonarnych, jezeli s4 to studia na drugim lub
kolejnym kierunku studi6w w formie stacjonarnei,

4) ksztalcenie student6w na studiach stacjonamych, w przypadku korzystania z zajqc

poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS, okreSlonym w ustawie,
5) zajpcia nieobjgte planem studi6w, w tym zajgcia zwiqzane z uzyskaniem dodatkowych

uprawniei,
6) studia w jgzyku obcym, z wylqczeniem studi6w prowadzonych na kierunku filologia

w formie studi6w stacjonarnych,
7) ksztalcenie na studiach podyplomowych i kursach doksztalcai4cych.

2. WysokoSi oplat, o kt6rych mowa w ust. 1, ustala Rektor na wniosek kierownik6w
jednostek organizacyjnych Uniwersltetu. Informacja o wysokoSci oplat, o kt6rych mowa

w ust. I pkt l-6, podawana jest do wiadomoSci publicznej co naimniej 4 miesi4ce przed

rozpoczpciem roku akademickiego. Informacja o wysoko5ci oplat, o kt6rych mowa w ust.

I pkt 7, podawana jest do wiadomoSci publicznej co najmniej 2 micsi4ce przed

rozpoczgciem danego cyklu ksztalcenia.
3. Warunki odplatnoSci za uslugi edukacyjne, w tym szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat

okreSla umowa zawarta w formie pisemnej miEdzy Uczelni4 a studentem.

4. Zasady pobierania oplat wi4ZEce Rektora przy podpisywaniu um6w ze studentem ustala
Senat.

{i3e
l. Na podstawie wniosku studenta uzasadnionego trudn4 sytuacj4 materialn4 dziekan moZe

zwolnii studenta z obowi4zku uiszczenia oplat za zajgcia w caloSci lub w czE5ci.

2. Dziekan na wniosek studenta mo2e podj4i decyzjg o rozlo2eniu oplaly za zajgcia na raty
lub odroczeniu terminu platnoSci bez koniecznorici pobierania odsetek.

3. Dziekan moZe cofn4i decyzjg o czgSciowym zwolnieniu z oplat lub rozlo2eniu naleZnoSci

na raty, jeZeli student zalega z zaplaceniem pozostalej czqSci nale2no5ci.

4. Student moZe ubiegai sig o zwolnienie z oplaty za zalgcia w calo6ci lub czgSci

w przypadku osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym kierunku i poziomie
studi6w. Za wybitne wyniki w nauce uznaje siq uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobryoh
z dotychczasowego toku studi6w oraz osi4gniQcie w roku poprzedzaj4cym zlo2enie

wniosku o zwolnienie z odplatnoSci Sredniej ocen co naimniei 4,75. Decyzjq w tej

sprawie, na pisemny wniosek studenta, podejmuje Rektor po zasiggnipciu opinii dziekana.

5. Rektor, na wniosek dziekana, moze cofnq6 podjEt4 na podstawie ust. 4 decyzjq o:

l) zwolnieniu z obowiqzku uiszczenia oplat w caloSci lub czgSci, jezeli osi4gane przez

studenta wyniki w nauce ra24co sig obniZ4,



l.

2) czQsciowym zwolnieniu z oplal, jeZeli student zalega z zaplaceniem pozostalei

czgSci nale2no5ci.
6. Tryb i warunki zwalniania z oplat w calo3ci lub czgSci okreSla Senat.

t_

Rozdzial X
Nagrody, wyr62nienia, stypendia specjalne' kary

s40
Studenci wyr62niaj4cy sig bardzo dobrymi wynikami w nauce lub aktywnoSciq w zakresie

dzialalnoSci sportowej, spolecznej lub artystycznej mog4 otrzymai:
I) pochwalE Rektora lub dziekana,
2) nagrodq przyznan1 przez Rektora lub dziekana,
3) stypendia z uczelnianego funduszu stypendialnego dla student6w i doktoranttiw,

na zasadach okreSlonych przez Senat,

4) stypendium Rektora dla naj lepszych student6w,
5) stypendia ministra wtadciwego do spraw szkolnictwa wyzszego za wybitne

osi4gnipcia, na zasadach okre6lonych w odrpbnych przepisach,

6) dyplom honorowy UwB, na zasadach okreilonych w $ 41.

Rada wydzialu moZe ustalii inne formy wyr62nieri student6w danego wydzialu.

{41
Dyplom honorowy otrzymuje absolwent, kt6ry spelnia l4cznie nastgpuj4ce warunki:
l) uzyskal z egzamin6w i zaliczeh przedmiot6w objgtych planem studi6w Sredni4 ocen,

ustalon4 na zasadach okreSlonych w $ 48 ust. 1 pkt I , nie niZszqni2 4,75,
2) uzyskal z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,
3) nie byl karany dyscyplinamie.
Dyplom honorowy przyznany Jest przez radg wydzialu na wniosek komisji
egzaminacy.jnej przeprowadzaj4cej egzamin dyplomowy.

$42
Za naruszenie przepis6w obowi4zuj4cych w uczelni oraz czyny uchybiaj4ce godnoSci

studenta student ponosi odpowiedzialno36 dyscyplinarn4 przed komisj4 dyscyplinarnq lub
sqdem koleZefskim samorzEdu studenckiego, na zasadach okreSlonych odrgbnymi
przepisami.
Za przewinienia mniejsze.j wagi Rektor moze, z pominiQciem komisji dyscyplinarnej lub

s4du koleZeriskiego, wymierzyi studentowi karg upomnienia po uprzednim wysluchaniu
obwinionego lub jego obroficy.

l.

Rozdzial XI
Ukorhczenie studi6w, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

$43
Student spelniaj4cy warunki okre3lone w $ 3 pkt I uzyskuje absolutorium.
Warunkiem ukoriczenia studi6w pierwszego stopnia i uzyskania tlulu zawodowego

licencjata jest uzyskanie absolutorium, przygotowanie pracy dyplomowe.l (licencjackiel),
oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

2.

2.

l.
2.



4.
5.

3. Warunkiem ukoriczenia studi6w drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w magisterskich
i uzyskania tytulu zawodowego magistra jest uzyskanie absolutorium, przygotowanie
pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

Datq ukoirczenia studi6w jest data zlo2enia egzaminu dyplomowego.
Absolwent studi6w otrzymuje dyplom ukoriczenia studi6w wyZszych potwierdzai4cy

uzyskanie kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia oraz uzyskanie odpowiedniego
tvtulu zawodoweso.

644
l. Pracg dyplomowq student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela

akademickiego - promotora. Do nauczyciela akademickiego kieruj4cego pracq

dyplomow4 maj4 zastosowanie przepisy $ 17.

2. Temat pracy dyplomowej powinien byi ustalony wsp6lnie przez promotora i studenta.

Spos6b zatwier dzaria oraz warunki dokonywania zmian temat6w prac dyplomowych
ustala rada wydzialu.

3. Praca dyplomowa musi byd przygotowana samodzielnie, spelnia6 lbrmalne
i merytoryczne kryteria okre3lone przez radE wydzialu dla danego kierunku studi6w
i specjalnoSci. Praca powinna by6 zloZona w lbrmie papierowej i elektronicznej.

4. Na kierunkach eksperymentalnych oraz zwi4zanych z prac1w terenie kierownik jednostki

dydaktyczne.j, w kt6rej wykonywana jest praca dyplomowa, mo2e wyznaczyt
w porozumieniu z promotorem - opiekuna pracy sposr6d pracownik6w jednostki. Do

zadafr opiekuna nale2y pomoc w wykonywaniu eksperymentalnei czpdci pracy,

rozwi4zywaniu problem6w technicznych oraz nadz6r nad bezpieczefistwem pracy

studenta.
5. Prace dyplomowe mog4 byi przygotowywane w jpzyku obcym. Na kierunku innym niZ

filologia dziekan mo2e wyrazii zgodE na przygotowanie pracy dyplomowej w jEzyku

obcym na wniosek studenta pozl'tywnie zaopiniowany przez promotora. Student
zobowi4zany jest prz,edloZyC streszczenie pracy w tlumaczeniu na jgzyk polski.

6. Za prac1 dyplomow4 moze zoslat. rznana praca powstala w ramach studenckiego ruchu
naukowego.

7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujqcy prac4 promotor oraz recenzent Wznaczony
prz,ez dziekana, stosui4c oceny okre6lone w $ 24 ust.2.

8. Student ma prawo zapoznac siQ z recenzjami swojej pracy dyplomowej przed egzaminem
dyplomowym.

9. Je2eli recenzcnt negatywnie ocenil pracg dyplomow4 dziekan powoluje drugiego
recenzenta. JeZeli drugi recenzent \ /ystawil ocenQ poz)tywn4 o dopuszczeniu do

egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, ustalajqc ostateczn4 oceng recenzji. Je2eli

drugi recenzent ocenil pracg negatywnie, nie moZe ona byi podstaw4 do ukoficzenia
studi6w i zostaje odrzucona.

10. Praca dyplomowa uzyskuje ocenp liczon4 odpowiednio jako Srednia arytmetyczna oceny
promotora ioceny recenzenta lub oceny promotora iostatecznej oceny recenzji ustalone.i

przez, dziekana.

{i45
I . Praca dyplomowa powinna byd zlozona najp62niej do korica sesji gl6wnej. Dziekan moZe

przedlt2yt. termin zlo2enia pracy dyplomowej do korica sesji poprawkowei.
2. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo?e przedlu?yi termin okreSlony w ust. l, nie

dluzej jednak niz o trzy miesi4ce od daty zakoriczenia ostatniego etapu studi6w.

3. Student, kt6ry nie zlo?yl pracy dyplomowej w terminach, o kt6rych mowa w ust. I i ust.

2. zostale skredlony z listy student6w. Zasady wznowienia studi(rw po skreSleniu



z powodu niezlo2enia w terminie pracy dyplomowej okre6laj4 postanowienia $ 33 ust.

5 i6.
4. W razie przedlu2aj4cej sig nieobecno$ci kieruj4cego prac4 dyplomowq, kt6ra moZe

wplyn46 na op62nienie zlolenia pracy dyplomowej, dziekan zobowiqzany jest do
wyznaczenia osoby, kt6ra przejmuje obowi4zek kierowania pracq. Zmiana kieruiqcego
prac4 w okresie ostatnich szeSciu miesigcy przed terminem ukoriczenia studi6w moze

stanowii podstawg do przedlu2enia terminu zloZenia pracy dyplomowej.

$46
l. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym formE egzaminu, ustala rada

wydzialu. Egzamin dyplomowy moZe by6 przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej lub
l4czyi obie te formy.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie absolutorium oraz
pozl.tywnej oceny pracy dyplomowej.

3. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powolana przez dziekana. W sklad komisji
przeprowadzajqcej ustny egzamin dyplomowy wchodzi promotor i recenzent. Komisji
przewodniczy dziekan, prodziekan lub upowaZniony przez dziekana nauczyciel
akademicki posiadajqcy co najmniej stopieri naukowy doktora habilitowanego lub
uprawnienia r6wnowaZne z uprawnieniami doktora habilitowanego w przypadku
egzaminu magisterskiego lub stopieri naukowy doktora w przypadku egzaminu
licencjackiego.

4. Egzamin dyplomowy powinien odbyi sig w terminie nieprzekraczajqcym trzech miesigcy

od daty zlo2enia pracy.
Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje sig oceny okreSlone w $ 24 ust. 2.

Dziekan, na pisemny wniosek studenta lub promotora, mo2e 'uqyrazi( zgodQ na otwarty
egzamin dyplomowy. Wniosek powinien by| zlo\ony wraz z pracq dyplomowq.
Informacjg o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza sip na stronie intemetowe.i

wydzialu najp62niej na tydzieri przed wyznaczonym terminem egzaminu, podajqc sklad
komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, nazwisko iimig
przystQpujqcego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej.
Otwarty egzamin dyplomowy sklada sig z czESci jawnej i niejawnej.
W czE6ci jawnej dyplomant prezentuje pracg dyplomow4 bierze udzial w dyskusji
dotycz4cej pracy i odpowiada na zadane pytania egzaminacyjne.

9. W czgsci niejawnej komisja ustala oceng koricow4 pracy dyplomowej, oceng egzaminu
dyplomowego oraz ocene koricow4 ukofczenia studi6w.

10. Uczestnicy egzaminu otwartego niebEd4cy czlonkami komisji egzaminacyjnej nie mogE

zadawa( pytafi dyplomantowi oraz uczestniczyi w obradach w czESci niejawnej
oceniajqcej egzamin, mogq natomiast bra6 udzial w dyskusji zwiqzanei z tematem pracy.

$47
l. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub

nieusprawiedliwionego nieprzyst4pienia do egzaminu dyplomowego dziekan wyznacza
drugi termin jako ostateczny.

2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na

egzaminie dyplomowym w drugim terminie student zostaje skreSlony z listy student6w.

$48
I . Podstaw4 obliczenia ostatecznego wyniku studi6w s4:

l) Srednia arytmetyczna ocen z egzamin6w i ocen koricowych z przedmiot6w
niekofrcz4cych siQ egzaminem, z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych,

5.
6.

7.

8.



z zaslrzezeniem, 2e uwzglEdnia sig oceng z egzaminu komisyjnego. pomiiajqc oceng

z egzaminu kwestionowanego w trybie przewidzianym w $ 25 ust. I -2,

2) ocena pracy dyplomowej.
3) ocena egzaminu dyplomowego.

2. Ostateczny wynik studi6w stanowi sumE 0,7 Sredniej wymienionej w ust. I pkt. 1.0,2
oceny pracy dyplomowej 0,I oceny egzaminu dyplomowego. Wynik zaokr4gla siE do

dw6ch miejsc po przecinku.
3. W dyplomie ukoriczenia studi6w wy2szych wpisuje siQ ostateczny wynik studi6w

zgodnie z zasad4:

do 3,40 - dostateczny
od 3,41 do 3,80 - dostateczny plus
od3.8l do4.20-dobry
od 4,21 do 4,60 dobry plus
od 4.61 do 5,00 - bardzo dobry.

4. Komisja egzaminacyjna mo2e podwyzszyi oceng, o kt6rej mowa w ust.3. o p6l stopnia
(0.5). jezeti student uzyskal z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego occny
bardzo dobre.

Rozdzial XII
Przepisy przejSciowe i koricowe

$4e
l. T,aliczenie roku lub semestru studi6w realizowanego w roku akademickim

poprzedzajqcym wejScie w Zycie niniejszego regulaminu nastQpuie na zasadach

dotychczas obowi4zuj 4cych.
2. W szczEte i niezakorlczone do dnia I pu2dziernika 2012 r. postppowania

w indywidualnych sprawach student6w rozpatrywane sq w trybie i na zasadach

okreSlonych w dotychczasowych przepisach.

3. W przypadku student6w, krorzy rozpoczpli/wznowili studia przed dniem I paZdziemika

2011 r., dokumentacja przebiegu studi6w prowadzona jest na zasadach obowi4zu.i4cych
w dniu rozpoczEcia/wznowienia studi6w, z zastrzezeniem ust. 6.

4. Rada wydzialu, w uzgodnieniu z wydzialowym organem uchwalodawczym samorzqdu

studenckiego, mo2e podj46 decyzjg o zaprzestaniu dokumentowania w indeksie przebiegu

studi6w student6w. o kt6rych mowa w ust. 5, z dniern 1 paZdziernika 201I r.

5. Do student6w. kt6rzy rozpoczglilwznowili studia przcd dniem I paZdziernika 2012 r..
studiuj4cych wedlug ustalonych program6w nauczania, do korica okresu studi6w
przewidzianego w planie i programie studi6w stosuje siq zasady dotyczqce ukoticzenta
studi6w, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego okrerilone w Rozdzialc XI
dotychczas obowi4zuj4cego Regulaminu studi6w.

6. Rady wydzial6w w terminie do 30 listopada 2012 r. ustal4 dopuszczalny roczny deficyt
punkt6w zaliczeniowych, o kt6rym mowa w I 2l ust. 2, dla wszystkich cykli ksztalcenia,
kt6rych realizacjQ rozpoczQto przed 1 pt2dziemika 2012 r. i w roku akademickim
201212013.

8s0
Postanowienia Regulaminu obowi4zujq student6w i pracownik6w UwB.

ri 5l
Regulamin wchodzi w zycie z dniem I pa2dziemika 2012 r.


