
Uchwala nr 1246
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie Regulaminu studifw podyplomowych
Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastEpuje:

$r
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin studi6w
podyplomowych Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cy Zalqcznik do

niniejszej Uchwaty.

$2
l. Traci moc Uchwala nr 909 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia

3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studi6w podyplomowych Uniwersytetu
w Bialymstoku.

2. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I wrzeSnia 2012 r.

za Przewodniczqcego
Se n at u U n i w ersytet u y.Qloly msto k u

C-X=
Dr hab. Marek Proniews|fuof IJwB



Zalqcznik
do tjch$aly nr I 246
Senatu IJniwersytctu w l]ralynsloku
z dnia l0 maia 20l2 r.

Rf,GULAMIN
STUDIOW PODYPLOMOWYCH

UNIWERSYTETU W BIALYMSTOKU

2.

t.
al

Studia podyplomowe s4 fonnq ksztalcenia na kt6rq przyjmowani s4 kandydaci posiadajqcy

kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.
Studia podyplomowe trwaj4 nie kr6cej ni2 dwa semestry i kolici4 sig uzyskaniem kwalifikac.i
podyplornowych.

9z
l. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje Senat Uczelnina wniosek rady wydzialu.
2. Studia podyplomowe mog4 by6 prowadzone w zakresie obszaru ksztalcenia, z kt6rym zwiqzany

.iest co najmniej jeden kierunek studi6w prowadzony przez uczelnig.
3. Studia podyplomowe mog4 by6 prowadzone przez podstawowe jednostki organizacy.ine

[Jniwersytetu we wsp6lpracy z jednostkami organizacyjnymi innych uczelni oraz innymi
organizacjarni i instytucjami, r6wnie2 zagtanicznymi, na podstawie zawartego przez nie
porozumienia. Zasady t tryb organizacji studi6w podyplomowych oraz zadania poszczcg6lnych
jedrrostek u:lalone sq u porozumieniu.

l. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe:
l) charakterze doskonal4cym. majqce na

w toku studi6w wyZszych,
2) charaktcrze kwalifikacyjnym, maj4ce na celu umo2liwienie absolwentom studi6w wyZszych

uzyskan ie dodatkowych kwalifi kacj i.

2. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych mo2e byi
orowadzone w zakresie:
l) przygotowania do nauczania kole.inego przedmiotu (prowadzenia zajqi),
2) przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym

dla absolwent6w studi6w posiadalqcych przygotowanie merytoryczne do nauczania
przedmiotu (prowadzenia zajgl), a nieposiadajqcych przygotowania psychologiczno-
pedagogicznego i dydaktycznego, z tym 2e w przypadku absolwent6w studi6w pierwszego

stopnia moze ono obejmowa6 wyl4cznie przygotowanie do pracy w przedszkolach iszkolach
podstawowych,

3) pedagogiki specjalnej dla os6b, kt6re posiadajq przygotowanie do wykonywania zawodu
nauczyciela.

[4
l. Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radg jednostki organizacyjnej prowadzqce.i

studia podyptomowe, powoluje kierownika studi6w podyplomowych spoSr6d os6b posiadajqcych

co najmniej stopiei naukowy doktora. W wyjqtkowych przypadkach, uzasadnionych specyfikq
studi6w podyplomowych, kierownikiem studi6w podyplomowych moZe zostad osoba

n ieposiadaj4ca stopnia naukowego doktora.
2. Rektor, na wniosek rady jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia podyplornowe, ustala

wysokoii oplat za te studia.

tj5
Rada.jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia podyplornowe:

$3

celu aktualizacjg lub uzupelnienie wiedzy zdobyte.i



l) okreSla zakladane dla studi6w podyplomowych efekty ksztalcenia oraz spos6b ich weryfikowania
idokumentac.ji,

2) uchwala plan i program studi6w podyplomowych, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat,

3) ustala szczeg6lowe warunki itryb rekrutacji, z wyjqtkiem studiow podyplornowych
wsp6lfinansowanych z Unii Europejskiej, kt6rych szczcg6lowe warunki i tryb rekrutac.ii zostaly

okreSlone w dokurnentacji projektowej/konkursowej,
4) okre5la koszty ksztalcenia i przedstawia rektorowi wniosek w sprawie wysoko5ci oplat,

z wyjqtkiem studi6w podyplornowych wsp6lfinansowanych z Unii Europejskiej, kt6rych koszty

zalr iera wniosek o dofinansowanie,
5) wyraza opinig w sprawie kierownika studi6w podyplomowych, z wyj4tkiem studi6w

wsp6lfi nansowanych z Unii Europejskiej.

s6
l. Do kompetencji kierownika studi6w podyplornowych nale| w szczeg6lno6ci:

l) bezpoSredni nadz6r nad organizacjq i przebiegiem studi6w podyplornowych (w tym nadz6r

nad realizac.jq przez prowadz4cych przedrnioty obowi4zku opracowania, ogloszenta
i zapewnienia dostgpu do sylabus6w), kontrola jakoSci ksztalcenia,

2) powolywanie komisji rekrutacyjnych, o ile zasady rekrutacj i wymaga.iq funkcjonowania takiej
komisji,

3) podejrnowanie decyzji o przyjgciu na studia podyplomowe,
4) nadz6r nad prawidlowym przebiegiem rekrutacji i przedkladanie prorektorowi

ds. dydaktycznych i studenckich protokolu z przebiegu rekrutacji,
5) ustalanie organ izacj i roku akadernickiego,
6) przedkladanie radzie jednostki orgarrizacyjnej projektu kalkulacji koszt6w realizacji studi6w

podyplornowych,
7) ustalanie warunk6w wnoszenia oplat,
8) podejmowanie decyzji w sprawach skreSlenia z listy sluchaczy, wznowienia studi6w, zwrotu

oplaty za studia,
9) nadz6r nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studi6w podyplomowych.
f 0) wystawianie zaiwiadczeh o uczestnictwie w studiach podyplomowych,
I I ) nadz6r nad obslug4 administracyjn4 studi6w podyplomowych.

2. Od decyzji podjqtych przez kierownika studi6w podyplomowych przysluguie odwolanie
do rektora.

3. W przypadku studi6w podyplomowych wsp6lfinansowanych przez Unig Europe.isk4 kornpetencje

kierownika studi6w podyplomowych realizowane s4 przez osobq wskazan4 w dokurnentacji
projektowej/konkursowej.

67
l. Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia podyplomowe sq zobowi4zani do zloZenia

nast9puj4cych dokumenttiw:
l) podania,
2) kwestionariuszaosobowego,
3) odpisu dyplonru ukoriczenia studi6w wyzszych,
4) innych dokument6w wskazanych w szczeg6lowych warunkach rekrutacji na studia

podyplomowe.
2. Przyjpcie na studia podyplomowe nastEpu.ie na podstawie zloZonych dokument6w, chyba

2e szczcg6lowe warunki rekrutacji okre5l4 dodatkowe kryteria kwalifikacji.
3. Osoby nicbgdqce obywatelami polskirri mog4 podejmowa6 studia podyplornowe na zasadach

okre5lonych w odrgbnych przepisach.

a8
l. Do obowi4zk6w sluchacza studi6w podyplomowych naleZy w szcze96lnoSci:



l) uczestniczenie w zajgciach dydaktycznych, terminowe uzyskiwanie z,alicz.eh i skladanre

cgzamin6w oraz wypelniatrie innych obowiqzk6w dydaktycznych okreilonych w planie

i programie studi6w podyplomowych,
2) podpisanie umowy o warunkach odplatnoSci za studia podyplomowe ()raz terminowe

wnoszenic oplat za zajgcia dydaktyczne,
3) niczwloczne powiadarnianie uczelni o zmianie nazwiska, adresu oraz powodach abscncji

na za.j gciach dydaktycznych.
2. Szczegrilowe prawa i obowi4zki sluchacza studi6w podyplomowych oraz warunki odplatnodci

za studia podyplomowe okreila umowa zawarla mipdzy uczelni4 a sluchaczem. W przypadku

studi6w podyplomowych wsp6lfinansowanych przez Unig Europejsk4 umowa okreila takZe

koszty studi6w podyplomowych izasady ich zwrotu na wypadek skreSlenia z listy sluchaczy.

Urnowg podpisuje dziekan lub inna osoba upowazniona przez rektora.

$e
l. Wszystkic przedmioty przewidziane planem i programem studi6w podyplornowych koricz4 sig

cgzamincm lub zaliczeniem.
2. Prz.y egzaninach i zaliczeniach przedrniottiw stosuje sip nastEpuj4ce oceny pozytywne: bardzo

dobry. dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, i ocenQ negatywnQ niedostateczny.

3. Osenom okrc:ilonym w ust. 2 przyporz4dkowuje sig nastppuj4ce wartodci liczbowe i oznaczcnia
literowe:

bardzo dobry 5 A
dobry plus 4,5 B

dobry 4 C

dostateczny plus 3,5 D

dostateczny 3 E

niedostatcczny Z F

4. Rada wydzialu okre6la, kt6re przedmioty niekoricz4ce sip egzaminem mogq byi zaliczanc bez

rvpisywania occny. Wpis6w takich nie uwzglpdnia sig przy obliczaniu Srednie.i.

5. Wyniki cgzamin6w i zaliczeh wpisywane sq do kart sluchacza i systemu USOS, chyba 2e rada

jcdnostki prowadz4cej studia podyplomowe pode.imie decyzjq o dokumentowaniu przebicgu

studi6w podyplomowych tylko w systemie USOS.

I l0
W prrypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostateczne.l sluchaczowi przysluguje prawo skladania
jedncgo egzarninu poprawkowego z kaildego przedmiotu.

6

l. SkrcSlenie z listy sluchaczy nastgpuje w przypadku:
l) n iepodjgc ia studi6w podyplomowych,
2) z.lozenia pisemne.i rezygnacji ze studi6w podyplomowych

2. Skrc(lenic z listy sluchaczy moZe nast4pi6 w prz.ypadku:

l) niewypelnicnia obowiqzk6w wynikajqcych z planu i programu studi6w podyplornowych
oraz n iniejszego regu laminu,

2) niewniesienia oplat zwi4zanych z odbywaniem studi6w w terrrinach wskazanych przez

kierown ika studi6w podyplomorvych.

s 12

l. Osoba skrerilona z listy sluchaczy moze wznowic sludia za zgodq kierownika studitiw
podyplornowych, w okresie nie dlu2sz-ym ni2 dwa lata od daty skre6len ia, o ile studia' z kt6rych
sluchacz zostal skreSlony, sq prowadzone.

2. Kierownik studi6w podyplomowych, wyraZaj4c zgodp na wznowienic studi6w, okrcSla warutrki.

lermin i spos6b uzupelnienia r62nic programowych oraz warunki wnoszenia oplat.



2.
3.

$ t3
l. Program studi6w podyplomowych moZe przewidywa6 przygotowanie pracy dyplomowej

4.

(projektu dypf omowego) oraz zlozenie egzaminu dyplomowego.
PracE dyplomow4 (projekt dyplomowy) s{uchacz przygotowuje pod kierunkiem promotora.

Oceny pracy dyplomowej (projektu dyplomowego) dokonuje kieru.iqcy pracq promotor oraz.ieden

fecenzelll,
Promotoren lub recenzentem pracy dyplornowej (projektu dyplornowego) mo2e byi nauczyciel

akademicki posiadaj4cy co najmniej stopieri naukowy doktora. W wyjqtkowych prz-ypadkach,

za zgodq rady wydzialu, promotorem lub recenzentem pracy dyplomowe.i (projektu

dyplomowego) moze zostai osoba nieposiadajqca stopnia naukowego doktora.

Q 14

Warunkiern ukoriczenia studi6w podyplomowych jest zaliczenie objqtych planem i programem

studi6w podyplomowych przedmiot6w i zdanie obowiqzuj4cych egzamin6w oraz spelnienie innych

wymagari przewidzianych programem studi6w, a tym samym uzyskanie wyrnaganej liczby punkt6w
ECTS.

{i t5
1. Uczelnia wydaje absolwentom 3wiadectwa ukoliczenia studi6w podyplomowych wedtug wzoru

okreSlonego w odrgbnych przepisach.

3.

t.

W przypadku utraty oryginalu Swiadectwa ukoficzenia studi6w podyplomowych absolwent moZe

wyst4pi6 do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje sig odpowiednio przepisy

dotyczqce sporzqdzania i wydawania duplikat6w dyplom6w ukoficzenia studi6w wy2szych.

Uczelnia pobiera oplaty za wydanie Swiadectwa ukoficzenia studi6w podyplomowych oraz jego
duplikatu w wysokorici ustalonej zarz4dzeniem rektora.

{i t6
Na :iwiadectwie ukoficzenia studi6w podyplomowych wynik ukoriczenia studi6w okreSlany jest

poprzez wpisanie odpowiednio oceny lub slowa ,.pozltywny". Zasady okre6lania wyniku studi6w
na 6wiadectwie ukofczenia studi6w ustala rada jednostki organizacyjnej prowadz4cej studia
podyplornowe.
Podstaw4 obliczenia ostatecznego wyniku studi6w okreSlanego poprzez wpisanie oceny s4:

l) 6rednia arytmetyczna ocen z egzamin6w i ocen koicowych z przedmiot6w niekoliczqcych sip

egzaminem, z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych,
2) ocena pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego, je2eli sq przewidziane w programie

studi6w,
3) ocena egzaminu dyplornowego, jeZelijest przewidziany w prograrnie studi6w.
JeSli prograrn studi6w podyplomowych przewiduje przygotowarie pracy dyplomowej/projektu
dypforrowego oraz zlo2enie egzaminu dyplornowego, ostateczny wynik studi6w stanowi sumq

0,7 dredniej wymienionej w ust. 2 pkt l, 0,2 oceny pracy dyplomowej/projektu dyplomowego
i 0, I oceny egzaminu dyplomowego. Wynik zaokr4gla sig do dw6ch miejsc po przecinku.

Je2efi program studi6w przewiduj e zlolenie egzaminu dyplomowego lub przygotowanie pracy

dyplomowej/projektu dyplomowego, ostateczny wynik studi6w stanowi odpowiednio 0,7 Sredniej

wymienione.j w ust. 2 pkt I i 0,3 oceny egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej/projektu
dyplornowego. Wynik zaokr4gla si9 do dw6ch rniejsc po przecinku.

Rada wydzialu moZe okre6lid inne niz okreSlone w ust. 3 i 4 zasady obliczania ostatecznego

wyniku studi6w.
Na Swiadectwie ukoticzenia studi6w podyplomowych ostateczny wynik stLrdi6w okre6lony

za pomoc4 oceny wpisuje sig zgodnie z zasad4'.

do 3,40 - dostateczny
od 3,41 do 3,80 - dostateczny plus

od 3,81 do 4,20 - dobry
od 4,2 | do 4,60 - dobry plus
od 4,6 | do 5,00 - bardzo dobry

l.

4.

6.

5.
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.lednostka organizacyjna Uniwersytetu prowadz4ca studia podyplomowe prowadzi dokumentacjg tych
studi6w (plan i program studi6w podyplomowych, sylabusy przedmiot6w, ewidencjg sluchaczy,
protokoly zaliczenialprotokoly egzaminacyjne przedmiot6w, teczki akt osobowych sluchaczy).

618
l. Jednostka organizacyjna prowadzqca studia podyplomowe prowadzi teczkE akt osobowych

sluchacza studiirw podyplomowych, w kt6rej powinny znajdowai siq nastgpuj4ce dokumenty:
f) podanie kandydata o przyjgcie na studia wraz z decyzjqkierownika studi6w podyplomowych

o przy.lgciu,
2) kwestionariusz osobowy,
3) odpis dyplomu ukoriczenia studi6w wy2szych lub po6wiadczona przez uczelnig kopia

dyplornu.
4) karty okresowyclr osiqgnig6 sluchacza,

5) dokumentacja dotycz4ca odbytych praktyk,jezeli program studi6w je przewidLrie,

6) decyzje kierownika studi6w podyplomowych dotyczqce przebiegu studi6w,
7\ egzenplarz pracy dyplornowej wraz z recenzlami - jeZeli program studiow przewiduje

przygotowanie pracy dyplomowej,
8) protok6l egzaminu dyplomowego - je2eli program studi6w przewiduje zloienie egzarninu

dyplomowego,
9) po6wiadczona kopia Swiadectwa ukoiiczenia studi6w podyplomowych,
J0) potwierdzenie odbioru karty sluchacza i Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych.

2. Teczkg osobowq sluclracza przechowuje sig w archiwum uczelni.

619
l. Uczelnia prowadzi centralny rejestr sluchaczy studi6w podyplomowych w systemie USOS.

2. Do re.iestru wpisuje sig nastgpuj4ce dane:
l) datg rozpoczgcia studi6w.
2) imiq i nazwisko,
3) datE i miejsce urodzenia,
4) inforrnacje dolycz4ce dyplomu ukoriczenia studi6w wy2szych (nazwa uczelni kierunek

studi6w, data wydania i nurner dyplomu),
5) nazwg jednostki organizacyjnej oraz nazwQ i semestr studi6w, na kttire sluchacz zostal

przyj qty,
6) datq ukofczenia studi6w lub skre6lenia z listy sluchaczy.

$20
W sprawach dotycz4cych dokumentac.ji przebiegu studi6w podyplomowych nieuregu lowanych

ninie.iszyrni przepisami stosu.je sig odpowiednio przepisy rozporz4dzenia w sprawie dokumerltac.ii
przebiegu studi6w.

{t 2l
Regulamin wclrodzi w 2ycie z dniem I wrzednia 2012 r., z zastrzezeniem. 2e do studi6w rozpoczgtych
przed dniern wej(cia w 2ycie niniejszego Regulaminu stosuje sip przepisy dotychczas obowi4zujqce.


