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Uchwala nr 1381
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Regulaminie studitiw Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadzonym
IJchwolq nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

QI
Na podstawie art. 161 ust 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wy2szym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p62n. z.m.) Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku wprowadza nastEpuj4ce zmiany w Regulaminie studi6w Uniwersytetu
w Bialymstoku wprowadzonym Uchwai4 nr 1225 Senatu Uniwers)'tetu w Bialymstoku z dnia
25 kwietnia 2012 r.:

1) w{3:
a) po pkt 1 dodaje sig pkt la w brzmieniu:

,,1a) cvkl ksztalcenia - oznaczony okres realizacji danego programu ksztalcenia;"
b) po pkt 2 dodaje siE pkt 2a w brzmieniu:

,,2a) etap studi6w - czgie programu studi6w wyodrEbniona w planie studi6w,
przewidziana do realizacji w okreSlonym czasie (semestr/rok akademicki);"

c) po pkt 12 dodaje siE pkt 13 w brzmieniu:
,.13) USOS Uniwersytecki System Obslugi Studi6w. za pomoc4 kt6rego

dokumentacja przebiegu studi6w prowadzona jest w formie elektronicznej."

w $ 8 po ust. 5 dodaje siE ust. 5a w brzmieniu:
,.5a.Warunki odplatno6ci za studia okreSla umowa zawarta w formie pisemne.i pomigdzy

uczelni4 a studentem. TreS6 umowy okre5la Senat."

wS l0 w ust. l:
a) po pkt 5 dodaje sig pkt 5a w brzmieniu:

.,5a) wglqdu do informacji dotycz4cych toku studi6w za poSrednictwenr

indywidualnego konta studenta w systemie USOS,"
h) pkt ll otrzymuje brzmienie:

,,1 I ) uzyskania Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej oraz zakwaterowania
w domach studenckich uczelni na warunkach okreSlonych w odrgbnych
przepisach,"

w $ 12 ust. I pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,.6) wypelnianie zobowi4zari wynikaj4cych z podjEcia studi6w na danym kierunku,
a w szczeg6lnoSci uczestniczenie w zajEciach dydaktycznych, uzyskiwanie zaliczeh,
skladanie egzamin6w, odbywanie praktyk, zapoznawanie sig za poSrednictwem

indywidualnego konta w systemie USOS z wynikami zaliczen i egzamin6w,"

I I3 otrzymuje brzmienie:
,,$ l3

1 . Rok akademicki rozpoczyna sig nie p62niej niz I pt2dziemlka i trwa nie dluZej niz do

30 wrze5nia nastgpnego roku kalendarzowego.
2. Ramor.rq organizacjq roku akademickiego okre5la Rektor w porozumieniu z organaff,

samorz4du studenckiego, najp62nie.i do 15 czerwca roku poprzedzaj4cego rok
akademicki.

3. Rada wydzialu moze v,ryznaczyc termin rozpoczgcia z'aJQe na studiach

niestacj onamych wczesniej szy niz data r ozpoczgcia roku akademick i ego

4. Zajgcia na studiach przemiennych rozpoczynajq sip z dniem rozpoczgcia semestru

letniego ustalonego ramow4 organizacj4 roku akademickiego.

4)

5l



7)

8)

5. W ci4gu roku akademickiego Rektor moZe ustalii dodatkowe dni i godziny, a dziekan

- dodatkowe godziny wolne od zajgi.
6. Dz-iekan, w porozumieniu z wydzialowym organem samorz4du studenckiego. ustala

szczeg6lowE organizacjg roku akademickiego i harmonogramy sesji egzaminacyjnych
na poszczeg6lnych kierunkach i latach studi6w prowadzonych na danym wydziale.

7. Szczegolowy rozklad i obsada kadrowa zaj86 powinny byi podawane do wiadomo5ci

studenta nie p62niej nii-7 dni przed rozpoczEciem semestru lub roku akademickiego."

6) w814:
a) ust. I i2 otrzymuj4 brzmienie:

.,1. Studia realizowane s4 wedlug program6w studi6w uchwalonych przez radq

wydzialu, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po zasiEgnigciu opinii
wydzialowego organu samorz4du studenckiego.

2. Programy ksztalcenia powinny byi og6lnie dostEpne. Informacja o programie

ksztalcenia dla danego cyklu ksztalcenia jest podawana do wiadomoSci student6w
poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych wydzialu, nie p62niej niZ na

trzy miesiEce przed rozpoczpciem roku akademickiego."
b) po ust. 3 dodaje sig ust. 3a w brzmieniu:

,.3a.ProwadzEcy zajgcia, nie poLniej niZ, w terminie l4 dni przed rozpoczqciem zajEi
z danego przedmiotu, udostppnia studentom za pomoc4 systemu USOS sylabus

przedmiotu, zawierajqcy okre5lone przez Senal informacj e szczeg6lowe
o przedmiocie oraz zasadach i formie realizaci i i zaliczenia zajgt."

w $ l6 po ust.1 dodaje sig ust.la w brzmieniu:
..la.Poza przedmiotami, o kt6rych mowa w ust. l, student moze w zakresie ustalonyrn

przez radg wydzialu, realizowai przedmioty objgte okeSlon4 przez Senat

og6lnouczelnian4 ofert4 przedmiot6w do wyboru."

w 8 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.,2. WartoS6 punktow4 EC'I'S przedmiot6w na danym kierunku studi6w okre5lajq

programy studi6w.

9) w $ 27 ust. 2 pkt I lit. a otrzymuje brzmienie:

,.a) wiEcej ni2 jednokrotnego niezaliczenia danego etapu studi6w lub przedmiotu,"

10)w $ 32po ust. 3 dodaje sig ust. 4 i 5 w brzmieniu:

..4. Zasady pobierania oplal z.a studia r6wnolegle oraz stawki odplatnoSci za te studia

okreSlaiq odrgbne przepisy.
5. Student podejmuj4cy studia r6wnolegie .iest zobowi4zany, przed rozpoczpciem

ksztalcenia, zawrzec z uczelni4 umowg o warunkach odplatnoSci za Swiadczone uslugi
edukacyjne."

I l)w $ 33 po ust.l dodaie sigust.lawbrzmieniu:
..la.Wnioski o wznowienie studiow powinny by(, zlolone przed tozpoczgciem roku

akademickiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia l5 wrzeinia. Wnioski zloZone

po tym terminie pozostawia sig bez rozpoznania."

l2) w $ 37 po ust. 4 dodaje sig ust. 5 w brzmieniu:

,.5. W przypadku slwierdzenia rozbieZno6ci pomigdzy efektami ksztalcenia osiqgniqtymi
podczas realizacji dotychczas obowiqzujqcego studenta programu studi6w a efektami

ksztalcenia okreslonymi dla cyklu ksztalcenia, na kt6rym student bEdzie kontynuowal
ksztalcenie po zakoriczeniu urlopu, dziekan okreSla przedmioty uzupelniajEce, kt6rych

realizacja umoZliwi studentowi osiqgniEcie okreSlonych efekt6w i zaliczenie



odpowiedniego etapu studi6w. Termin zaliczenia przedmiot6w uzupelniaj4cych ustala

dziekan."

l3) w N 44:

a) po ust. I dodaje sig ust. la w brzmieniu:

,.l a.Praca dyplomowa moZe byi przygotowana pod kierunkiem promotora

zewnqtrznego niebgd4cego pracownikiem Uniwersytetu. Postanowienia $ l7 ust.

I stosu.le siE odpowiednio. Szczeg6iowe zasady udzialu promotora zewnQtrznego

w procesie dyplomowania ustala rada wydziaiu."
b) ust. 2 otrzymuje hrzmienie:

,.2. 'l'emat pracy dyplomowej powinien byd ustalony wsp6lnie przez promotora
i studenta. Spos6b zatwierd zania oruz warunki dokonywania zmian temat6w prac

dyplomowych ustala rada wydzialu z z.astrzeZeniem, Ze ostateczne zatwierdzenie
temat6w prac dyplomowych powinno nast4pi6 nie p62niej niz z dniem rozpoczgcia
ostatniego semestru danego cyklu ksztalcenia."

c) po ust. 5 dodaje sig ust. 5a w brzmieniu:
..5a. Szczeg6lowe zasady dotycz4ce przygotowania prac dyplomowych na kierunkach

prowadzonych w jgzykach obcych okreSIa rada wydzialu."

14) w $ 45:

a) uchyla siE ust. 2

b; ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.,3. Student, kt6ry nie zlozyl pracy dyplomowej w teminie, o k16rym mowa w ust. I
zostaje skreSlony z listy student6w. Zasady wznowienia studi6w po skre5lenru

z powodu niezloLenia w terminie pracy dyplomowej okreSlaj4 postanowienia

d 33 ust. 5 i 6."

15.1 u \ 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2.Wszczpte i niezakoirczone do dnia I pu2dziemika 2013 r. postEpowania

w indywidualnych sprawach student6w rozpatrywane sq w trybie i na zasadach

okreSlonych w dotychczasolrrych przepisach."

Q2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem I paZdziernika 2013 r.



Uchwala nr 1225
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu studitjw Uniwersytetu w Biolymstoku

(tekst ujednolicony ze zmianami wprou,adzonymi Uchwalq nr l38lSenatuUniu'ersyleluu'
Bialymstoku z dnia l7 kwietnia 20 I 3 r-)

Na podstawie art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr I 64 poz. 1365 z po2n. zm') uchwala sig' co

nastgpuje:

QI
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin studi6w Uniwersytetu

w Bialymstoku, stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly'

a.r,

1. Traci moc Uchwala nr 807 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

29 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu studi6w Uniwersytetu

w Bialymstoku z p52niejszymi zmianami (Uchwala nr 1055 Senatu

Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia 30 marca 201 I r.).
2. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I pa2dziemtka2012 r'

Przewodniczqcy
Senatu Uniwersytetu w Bialymsloku

ProJ,, dr hab. Jerzy Nikitorowicz



Zalqcz'nlk
do UchwalY nr 1225

Scnatu Uniwersytctu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 r'
ze zm wPrtn'udzonYni Uchwalq I381

Senqtu Unirer$)letu \a' Bialynsloku z

dniu l7 kwietnia 201 3 r

Rcgulamin studi6w
Uniwersytetu w BialYmstoku

Rozdzial I
Postanowienia ogrilne

sr
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do prowadzonych na uniwersytecie w Bialymstoku,

z*anyrn dalcj UwB, studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia oraz jednolitych

sludi6w magisterskich realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej '

l. Rcgulamin studi6w UwB
i obowi4zki studenta.

^.)Y'

okrcsla organizacjQ i tok studi6w oraz zwiqzane z nimi prawa

2. Regulamin studi6w okreSla takze warunki
uczni6w w zajgciach przewidzianych
z. uzdolnieniami uczni6w.

i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionyoh
tokiem studitlw na kierunkach zgodnych

9r
Uzyte w regulaminie okreSlenia oznaczaJq

l) absoluiorium zaliazenie obiEtych planem studi6w przedmiot6w i zdanie

ot o*,qrrJa"ych egzamin6w oraz spelnienie innych wymagari przewidzianych planem

studi6w, a tym samym uzyskanie wymaganej planem studi6w liczby punktow LCTS.

z wyl4czeniem zloirenia pracy dyplomowej i zdania cgzaminu dyplomowego;

la) cyki ksztalcenia oznaczony okres realizacji danego programu ksztaloenia;

2; ef"ktv k.rtatceniu zas6b wiedzy, umiejEtno(ci i kompetencji spolecznych uzyskanych

przez studcnta w procesic kszlalcenia;
2a) etap studitiw - czpS6 programu studi6w wyodrgbniona w planie studi6w, przewidziana do

realizacji w okeSlonym czasie (semestr/rok akademicki);

3) indrrvidualny tok studirlw (ITS) - program ksztalcenia maj4cy na celu rozszcrzenie

,ut r"*i"ary w ramach studiowancgo kierunku (specjalnosci) wraz z planem studi6w

ustalaj4cym indywidualn4 or ganizacjE toku studi6w i spos6bjego rcalizacji;

4) indywidualna oreanizacia studi6w (IOS) - spos6b realiz,acii planu studi6w polegajqcy

* ,"t"t"ri" iray*ia*lnych zasad uczestnictwa w zajEciaoh dydaktycznych i zaliczania

przedmiot6w objEtych planem studi6w;
5) rrlan studiriw - element programu studi6w okreSlaj4cy szozeg6low4 organizacjq procesu

t rrtut.otlu, * szczeg6lnosci fbrmg i wymiar godzin z,aj}d dydaktycznych z przedmiot6w

przewidzianyoh do realizacji na kolejnych etapach (semestrach./latach) studi6w, formq

zaliczania poszczeg6lnych przedmiot6w (zalic'zenielegz.amin) i przyporz4dkowanq im

liczbq punkt6w ECTS oraz liczbg punkt6w ECTS wymaganq do uzyskania zalicTenia

kazdego etapu studi6w;
o;punttvpcts(EuropejskiSystemTransferuiAkumu|acjiPunkt6w)

p.4,p-rSdk"*"te poszczeg6lnym przedmiotom/moduiom punkty zaliczcniowe,



wrazaj4ce sredni naklad pracy studenta niezbgdny do uzyskania zaloaonych dla tych

przedmiot6w/modul6w efekt6w kszlalcenia;

7) nrosram ksztalcenia - opis zakladany:h efekt6w ksztalcenia dla danego kierunku,

p-,.^, +.f'tl., krrt alc..jnia orit:z program studi6w stanowi4cy opis procesu ksztalocnia

prowadz4cego do uzyskania tych efekt6w;
g) proeram- siudi6w - opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania efekt6w

krrf"l..ni., oLr"Slo nych przez uczelniE dla danego kierunku, poziomu i profilu studitiw

wraz z przypisan4 do tego programu liczbq punkt6w ECTS wymagan4 do jego zaliczenia;

9) nrzedmiofv r6wnowainc - przedmioty, kt6rych efekty ksztalcenia s4 zbieZne i kt6rych

z-aliczenie traktowane jest w rozliczeniu ctapu studi6w jako ekwiwalenlne;

l0)rriwnowaineetapvstudiriw_etapystudi6w,kt6ryche|ektyksztalcenias4zbieZne
i kt6rych zaliczenie traktowane jest jako ekwiwalentne;

1l)studia micdzyobszarowe - studia obejmuj4ce co najmniej dwa obszary ksztalccnta

, pr"*^dr4* do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studi6w

prowadzonym w uczeln i;

l2)itudia r6wnoleele - studia. kt6re student realizuje jednoczeSnie na dw6ch lub wigccj

kierunkach/specj alnoSciach studi6w.

13) USOS Uniwersytecki System Obslugi Studi6w, za pomoc4

przebiegu studi6w prowadzonajest w formie elektronicznej "

{i4
Rektor jest przeloZonym wszystkich student6w i sprawuje nadz6r nad dzialalnoSci4

dydaktyczn4 uczelni.

{5
l. Dziekan sprawuje nadz6r nad realiz.acj4 planu studi6w i programu ksztaicenia oraz

podejmuje decyzje we wszystkich niezastrzeZonych dla innych organ6w sprawach

studenckich ztti4zanych z przebiegiem studi6w na wydziale.

2. Od podjEtych przez dziekana decyili dotycz4cych indywidualnych spraw studenckich

przysluguje odwolanie do Rektora. Decyzje podiQle przez Rektora sE ostateczne'

3 Odwola-nia do Rektora sklada siq za posrednictwem organu, kt6ry wydal zaskarZonq

decyzjE, w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji.

66
I . Reprezentantem og6lu student6w UwB sE organy samorz4du studenckiego

2. Odpowiednie organy samorz4du studenckiego wyraZaj4 opiniE' decydul4 lub

wsp6ldecyduj4 z organami Uniwersytetu, w zakresic okreSlonym obowiqzuiqcymi

przepisami, we wszystkicl.r sprawach dotyczqcych student6w'

{7
Dzickan po zasiqgnigciu opinii organu samorz4du studenckiego moZc powolai spo(r6d

nauczycieli akademickich opiekun6w lat. Do zadaf opickuna roku nalc2y w szczcg6lnosci

udzielanie pomooy, porady i konsultacji w sprawach zwiqtanych z problcmami

dydaktycznymi i socjalnymi student6w oraz opiniowanie indywidualnych spraw studont6w

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

moZc okeSli6 szczeg6lowy zakres obowi4zk6w opiekuna roku.

kt6rcgo dokumentacja



l.
2.

Rozdzial II
Podejmowanie studi6w

$8
Warunki i tryb rekrutacj i na poszczeg6lne kicrunki i formy studi6w okre3la Senat.

Studia na Uniwersytecie mozna podjqi r6wnieZ w trybie:
1) przeniesienia z innej uczelni,
2) wznowienia studi6w.

3. Szczeg6lowe zasady dotyczqce przeniesienia i wznowienia rcguluj4 przepisy rozdzialu VI
niniejszego regulaminu.

4. Nabycie praw studenta nastgpuje z chwil4 immatrykulacji i zloZenia Slubowania. Zlo^ente

Slubowania student potwierdza na piSmie.

5. prawa i obowi4zki studenta wygasaj4 z dniem ukoriczenia studi6w lub skreslenia z listy

student6w. z zastrzezeniem. 2e osoba, kt6ra ukoriczyla studia pierwszego stopnia,

zachowuje prawa studenta do dnia 3 1 paZdziernika roku, w kt6rym ukoficzyla te studia

5a. Warunki odplatnoSci za studia okresla umowa zawarta w formie pisemnej pomigdzy

uczelni4 a studentem. TreSi umowy okreSla Senat.

6. Studcnt otrzymuje legitymacjg studenck4 kt6ra jest dokumentem poswiadczaj4cym status

studenta i podlega zwTotowi z chwil4 wygasniEcia praw studenta lub zawieszenia

w prawach studenta.

Q9
i. Wybitnie uzdolniony uczeri szkoly ponadgimnazjalncj moZc uczestniczyt w zgodnych

z jego zainteresowaniami zajgciach przewidzianych programcm studi6w na wybranym

kierunku.
2. Decyzjg o uczestniczeniu ucznia w zajqciach podejmujc dziekan wydzialu na wniosek

ucznia. Wydanie decyzji nastgpuje po uzyskaniu zgody rodzic6w lub prawnych

opiekun6w ucznia onz zgody dyrektora szkoly, do kt6rej uczeri uczQszcza.

lJczeir obowi4zany jest do przeslrzegania przepis6w obowi4zuj4cych na UwB.
Szczcg6lowy tryb izasady uczestniclwa ucznia w zajqciach dydaktycznych okre5la rada

wvdzialu.

Rozdzial III
Prawa i obowiqzki studcnta

{ l0
L Studcnl ma prawo do:

1) poszanowania godnoSci osobistcj zc strony kaZdego czlonka spolecznoSci

akademickiej,
2) zdobywania wiedzy, rozwijania wlasnych zainteresowaf naukowych oraz korzystania

w tym celu z pomieszczeh, urz4dzeh i Srodk6w otaz z5iorow bibliolecznyoh uczelni

zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami,

3) decydowania, wsp6ldecydowania lub opiniowania we wszystkich sprawach

dolycz4cych student6w, w zakresic okreSlonym obowi4zujqcymi przepisami.

4) zglaszania do wladz jednoslek organizacyjnych tczelni, za poSrednictwem

wlaSciwych organ6w samorz4du sludenckiego, postulat6w dotycz4cych programow

ksztalcenia i ich realizacji oraz innych spraw waZnych dla przebiegu studi6w i spraw

bvtowvch student6w.

3

4.



2.

2.

L

^

l.

5.

5) otrzymywania nagr6d i wyr62nieir,
5a) wgl4du do informacji dotycz4cych toku studi6w za posrednictwem indywidualnego

konta studenta w systemie USOS,
6) zrzeszaniasig wjuZ istniejEcych organizacjach studenckich i zakladania nowych,

7) uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania sig w kolach naukowych

dziataj4cych na UwB,
8) uczestniczenia w zajEciach otwartych na innych kierunkach studi6w i pozostalych

zaigciach za zgod4 prowadz4cego,
9) t<onsuftacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich dyZur6w,

10) realizacji czgdci programu ksztalcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej,

I l) uzyskania swiadczeir z funduszu pomocy materialnej oraz zakwaterowania w domach

studenckich uczelni na zasadach okreSlonych w odrEbnych przepisach,

l2) korzystania z pomocy Biura Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w UwB

w uzyskaniu informacji o miejscach pracy, moZliwoSciach odbywania praktyk istazy

zawodowych,
13) korzystania z bazy materialnej uczelni zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisanri'

Student rozpoczynaj4cy studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowi4zk6n

studenta. Szkolenia prowadzi Parlamcnt Student6w Rzeczypospolitej w porozumienit,

z samorz4dem studenckim Uniwersytetu.

$l
organy uczelni zobowi4zane s4 do podejmowan\a dzialah zmierzajEcych do zapewnienia

r6wnych szans realizacji ksztalcenia na studiach wyZszych przez student6w

niepeinosprawnych, uwzglgdniaj4c stopieri i charakter niepelnosprawnoSci oraz specyfikg

danego kierunku studi6w.
Studentom niepelnosprawnym, kt6rym niepelnosprawnoSi ogranicza moZliwoSi peinego

uczcstnictwa w zajqciach i przyst4pienia do zaliczeh i egzamin6w w trybie og6lnie

obowi4zujqclm. przysluguje prawo do skladania wnioskow o zaslosowanic

alternatywnych rozwi4zafi umozliwiaj4cych studiowanie, w tym takze skladanie

egzamin6w i uzyskiwanie zaliczeh stosownie do ich moZliwo6ci.

Dostosowanie formy uczestnictwa w zajgciach, uzyskiwania zaliczeh i skladania

egzamin6w nie prowadzi do zmniejszania wymagai merytorycznych w stosunku do

studenta niepelnosprawnego.
Wniosck o zastosowanie rozwi4zah alternatywnych powinien byi zaopiniowany przez

pelnomocnika rcktora ds. os6b niepelnosprawnych i z)o2ony do wlasciwego dziekana.

Szczeg6lowe zasady wprowadzania i zastosowutia rozwi4zaa altcrnatywnych wobec

studcnt6w niepelnosprawnych ustala Senat.

{12
l. Do podstawowych obowiqzk6w studenta naleZy postEpowanie zgodne z tresci4

Slubowania i regulaminem, a w szczeg6lnoSci:

I ) zdobywanie wiedzy,
2) poszanowanie praw i obyczaj6w akademickich,

3) dbaloSd o dobrc imiq UwB,
4) poszanowaniemieniaUniwersytetu,
5) przestrzeganie przepis6w obowi4zujEcych na uczelni,

6) wypelnianie zol:,owi4zait wynikaj4cych z podjEcia studi6w na danym kierunku,

a w szczeg6lnosci uczestniczenie w zajEciach dydaktycznych, uzyskiwanie z.aliczei,

skladanie egzamin6w, odbywanie praktyk, zapoznawanie sig za posrednictwem

indywidualnego konta w systemie USOS z wynikami zaliczeh i egzamin6w,



t)

8)

terminowe wypelnianie zobowi4zai wobec uczelni, w tym zapisywanre slQ na zaiQcla,

je(li taki obowi4zek istnieje na danyrn kierunku studi6w, wnoszenic oplat

wynikaj4cych z zawartel z uczelni4 umowy na realizaqg odplatnych uslug

edukacyjnych, dokumentowanie przebiegu studi6w zgodnie z o96lnie obowiqzuj4cymi

na danym kierunku wymaganiami w tym zakresie oraz zaliczanie obowi4zkowych

szkoleri (np. szkolenia BHP),
niezwloczne powiadamianie uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu,

tlanych maj4iych wplyw na uzyskanie pomocy materi alnej oraz zawiadamianie

,r"r.lni o powodach absencji na zajEciach dydaktycznych, w przypadku choroby

niezwloczne dostarczanie zaSwiadczenia lekarskiego.

4.

3.

l.

5.

6.

7.

Rozdzial IV
Organizacja studi6w

ti l3
Rok akademicki rozpoczyna siq nie p62niej niZ 1 pai.dziernlka i trwa nie dluzej niZ do 30

wrzeSnia nastgpnego roku kalendarzowego.

Ramow4 organizacjQ roku akademickiego okresla Rektor w porozumieniu z organami

samorz4du studenckicgo, najp62niej do l5 czerwca roku poprzedzaj4cego rok akademicki.

Rada wydzialu moze wyznaczyi termin rozpoczgcia zajp(, na studiach niestacjonarnych

wczesnicjszy n\z data rozpoczgcia roku akademickiego.

zalgcia na sludiach przemiennych rozpoczynq4 siQ z dniem rozpoczQcra semcstlu

letniego ustalonego ramow4 organizacjq roku akademickiego.

w ci4gu roku akademickiego Rektor moze ustalid dodatkowe dni i godziny, a dziekan -
dodatkowe godziny wolne od zaj96

Dziekan, w porozumicniu z wydzialowym organem samorz4du studenckiego, ustala

szczeg6low4 organizacjE roku akademickiego i harmonogramy sesji egzaminacyjnych na

poszczcg6lnych kierunkach i latach studi6w prowadzonych na danym wydziale'

Szczeg6lowy rozklad i obsa<la kadrowa zajE6 powinny byi podawane do wiadomosci

studenta nie p62niej niz 7 dni przed rozpoczEciem semestru lub roku akademickiego.

$14
l. Studia realizowane s4 wedlug program6w studi6w uchwalonych przez radq wydzialu,

zgodnic z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po zasiggnigciu opinii wydzialowcgo

organu samorz4du studenckiego.

2. programy ksz-talcenia powinny by6 og6lnie dostgpne. Informacja o programie ksztalcenia

dla danego cyklu ksztalcenia jest podawana do wiadomosci student6w poprzez

zamteszczenie jej na stronaoh internetowych wydzialu, nie p62niej niZ na ttz'y miesiqce

przed rozpoczpciem roku akademickiego

3. Zmtany program6w ksztalcenia nie mog4 by6 wprowadzane w trakcic cyklu ksztalcenia,

chyba 2e odrEbne przepisy dopuszczajq moZliwo56 wprowa dzenia zmian'

3a. Prowadzqcy zajEcia, nie poLniq niz w terminie l4 dni przed rozpoczqciem zajg( z danego

przedmiotu, udostEpnia studentom za pomoc4 systemu uSoS sylabus przedmiotu,

zawieralqcy okreslone przez senat informacje szczcg6lowe o przedmiocie oraz zasadach

i formie realizacj i i zaliczenia zajEt.



4.

5.

o.

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiany terminu realizacji przedmiotu lub

formy prowadzenia zajgi, z zastrzezeniem, ?'e zmiany te nie wplynE na zakladane dla

danego etapu studi6w efekty ksztalcenia i zapewni4 uzyskanie wymaganej do zaliczenia

scmesrru/roku studi6w ticzby punkt6w EC'I'S. Zmiany powinny byi wprowadzone nie

po2niel niz na Irz.y miosi4ce przed rozpoczqciem roku akademickiego, w trybie

okreSlonym w ust. l.
Student odbywa studia wedlug programu ksztalcenia obowiqzujqcego w roku

akademickim, w kt6rym rozpocz$ nauk1, z zasttzeleniem ust. 6.

Student powtarzaj4cy rok studi6w, kontynuui4cy naukq po urlopie lub wznowieniu oraz

studenl przeniesiony z innej szkoly wyZszej w przypadku stwierdzcnia rozbieZnoSci

pomiEdzy efektami ksztalcenia osiqgnigtymi podczas rcaliz.acji dotychczas

obowi4zuj4cego studenta programu studi6w, a efektami ksztalcenia okreslonymi dla

kierunku, profilu i poziomu studi6w, na kt6rym student bqdzie kontynuowal ksztalcenic,

zobowi4zany jest do uzupelnienia r62nic programowych. o zakresie, sposobic i terminic

uzupclnicnia 16Znic programowych decyduje dziekan.

Zajqcia dydakly czne na studiach mog4 byi prowadzone z wykorzystaniem metod i

technik ksztalcenia na odleglosi, po spelnieniu warunk6w okeSlonych przez ministra

wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego.

Zajqcia dydakty czne na uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umie.lqtnoSci, a tak2c

egzaminy dyplomowe mogE by6 prowadzone w jEzyku obcym. Warunkiem prowadzenia

w jEzyku obcym zajg6 niebEdqcych lektoratami oraz zalgciami na studiach lilologicznycl:

(prowadzonymi standardowo w jpzyku obcym) jest:

l) przyjqcie przez radg wydzialu programu zajpi,
2) zapcwnienie studentom material6w dydaktycznych opracowanych w jqzyku obcym,

3) w przypadku zajq6 z przedmiot6w obowiqzkowych zapewnienie studentom

mozliwosci udzialu w zajpciach realizowanych w jpzyku polskim.

Szczeg6lowe warunki prowadzenia zajgij przeprowadzania sprawdzian6w wiedzy oraz

egzamin6w dyplomowych w jqzyku obcym ustala rada wydzialu.

TiVb i warunki realizacji ksztalcenia w ramach indywidualnyoh studi6w

migdzyobszarowych s4 takie same jak dla ksztalcenia realizowanego w ramach jednego

obszaru ksztalcenia.

Q 15

Zasady i tryb odbywania i zaliczania praktyk wynikajqcych z programu studi6w okresla

rada wydzialu.
Udzial studenta w pracaoh obozu naukowego moze by6, na wniosek studenta lub osoby

prowadz4cej ob6z, podstawq zaliczenia praktyki studenckiej, jezeli efekty realizacj

progru.u obozu sE zbicZne z efektami zaloaonymi dla praktyki przewidzianej

w programie studi6w. Decyzjp w tej sprawie podejmuje dziekan.

w szczc96lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze zal\czy( praktykE na podstawie

udokumentowanych przez studenta doSwiadczefr zawodowych lub prowadzone.;

dzialalnosci, jezeli uzasadnione jest uznanie, 2e w ich wyniku osi4gniqte zostaly efekty

7.

zaloilot'tc dla praktyki przewidzianej w programie studi6w.

4_ Student, kt6ry z uzasadn ionych prtyczyn nie odbyl praktyki w terminic przewidzianym

planem studi6w, moae otrzyma1 zszwolenie dziekana na jej odbycie w innym terminie,

nie koliduj4cym z zajgciami uynikaj4cymi z planu studi6w.

8.

9.

3.

l.
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W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl w danym roku praktyki przewidzianej planem

studi6w, dziekan wydaje decyzig na podstawie $ 26.

816
Rada wydzialu, uwzglEdniaj4c wylycznc okreSlone ptzez senaI, ustala ofertQ przedmiot6w

2.

4.

oo wyDoru.
1a. Poza przedmiotami, o kt6rych mowa w ust. l, student moze w zakrcsie uslalonym przez

radE wydzialu, realizowai przedmioty objgte okreslon4 przez Senat og6lnouczelnian4

3.

ofe(4 przedmiot6w do wYboru.
Uruchomienie zajqt z przedmiot6w oferowanych do wyboru mo2e byi uzaleZnione od

liczby student6w chgtnych do udzialu w zajgciach.

Zapiiy na zajgcia z przedmiot6w oferowanych do wyboru w kaZdym semestrze odbywaj4

sig w tcrminach ustalonych przez dziekana. studenci nie mog4 dokonywai zmiany

zapis6w po ustalonym terminie, chyba ze dziekan postanowi inaczej

Przedrnioty wybrane przez sludenta stajq siq dla niego przcdmiolami obowi4zkowymi,

a ich niezaliczenic skutkujc ich odplatnym powtananlem.

s17
Do prowadzenia uyklad6w i seminari6w dyplomowych, przyjmowania egzamin6w,

kicrowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania uprawnione s4 osoby

posiadaj4ce tytul naukowy profesora, stopieri naukowy doktora habilitowanego lub

uprawnicnia r6wnowazne z uprawnieniami doktora habilitowanego

Rada wydzialu moze upowaznii do czynnosci wymienionych w ust. 1 osoby posiadaj4cc

stopieri naukowy doktora. UpowaZnienie dotyczy konkretnych zajq' i jcsl udzielane na

czai okreSlony. W szczeg6lnych przypadkach upowaZnienie to moze byi udzielone

bezterminowo.
w uzasaclnionych wypadkach do prowadzenia wyklad6w mogq by6 upowaZnione osoby

inne niz wymicnione w ust. I i 2 posiadaj4ce odpowiednie kwalifikacje'

$ 18

l. Dziekan mo4e wyrazit zgodq na indywidualn4 organizacjg studi6w (lOS) w odniesieniu

do studenta:
l) znajduj4cego sig w sytuacji utrudniaj4ccj systematyczne uczestniczenie w zajgciach,

2) studiuj4cego na dw6ch lub wiEcej kierunkach studi6w lub specjalnosciach, przy czym

na kierunku, na kt6rym student wystppuje o IOS, powinien uzyskai Sredni4 powyZei

4.0.
3) odbywaj4cego czgsd studiow na uczelni zagranicznej,

4) realizuj4cego j ednosemestralne lub roczne studia poza macicrzyst4 uczclni4 w ramach

Programu MobilnoSci Student6w (MOST),

5) uczestnicz4cego w pracach badawczyoh.

Dzickan udziela zgody na rcalizacjq indywidualnej organizacji studi6w (loS) na okres nie

dluZszy niZ jedcn rok akadcmicki z moZliwosci4jego przedluzenia. wniosek o udzielcnie

zgody na Ios na podstawic ust. 1 pkt 2 student sklada nic p62niej niz 30 dni od daty

rozpoczEcia semestrMoku akademickiego.

O iOS moze ubiega6 sig student, kt6ry zaliczyl I rok studi6w W wyj4tkowych

przypadkach dziekan mo2e zadecydowai inaczej.
yri.yznanie IOS upowa2nia studenta do czEsciowego zwolnienia z obowi4zku

uci.qszczania na zajqcia dydaktyczne, co nie oznaoza zmniejszenia wobec studenta

3.

tl



8.

5.

6.

7.

1.

3. Przenoszenie i uznawanie zajgt, zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej

uczclni macierzystej lub w innej uczelni, w lym zagtanicznej, odbywa sig

z uwzglqdnieniem warunk6w i trybu przenoszenia zaj9t, okreSlonych przez ministra

wlaSciwego do spraw szkolnictwa wy2szego.

Rozdzial V
Zaliczenic roku

a 2l
L Rada wydzialu uslala okres zaliczeniowy (semestr lub rok akadcmicki) obowi4zujqcy dla

prowadionych kierunk6w i form studi6w i okreSla w planic studi6w okres iraliczeniowy

dla danego przedmiotu.

wymagaf odnosz4cych siE do efekt6w ksztalcenia przewidzianych programem ksztalcenia

na danym kierunku.
Dziekan usta[a wykaz przedmiot6w, na kt6re student korzystaj4cy z IOS ma obowiEzek

uczgszczat.
sposor i @rmin zaliczeh pozostalych przedmiot6w student uzgadnia indywidualnie

z prowadz4cymi przedmioty i przedstav/ia do zatwietdzenia dziekanowi w ci4gu 30 dni od

dnia wydania decyzji o IOS.
W priypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej

organizacli studi6w lub braku postgp6w w nauce dziekan mo2e cofn4i zgodq na IoS.

w-ykonywanie pracy zarobkowej nie moZe stanowii jedynego uzasadnienia ubiegania siq

o IOS na studiach stacjonamych.

$19
Dziekan mole wyrazit zgodg na indywidualny tok studi6w (lTS) w odniesieniu do

studenla, kt6ry zaliczyl ze szczeg6lnie dobrymi wynikami rok studi6w (minimalna Srednia

ocen 4,75). W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze przyznai I'IS

osobie nie spelniaj4cej tcgo kyterium.
Student realizuje ITS pod kierunkiem wybranego ptzcr, siebie opiekuna naukowego.

Opiekunem nuuko*y* moZe byi pracownik naukowo-dydaktyczny posiadaj4cy tytul

profcsora. stopieri doktora habilitowanego lub uprarvnienia rownowaZne z uprawnieniam

doktora habilitowanego.
Do pisemnego wniosku o zezwolenie na I'l'S nalezy dol4czyt:

I ) pisemn4 zgodg opiekuna naukowego,

2j uzgodniony z opiekunem indywidualny program ksztalcenia i plan studi6w uslalaj4cy' 
ich indywidualn4 organizacjE i spos6b rcalizacji, w tym okrcslenie za19c, na kt6rc

student ma obowi4zek uczpszczat, oraz zalp't, kt6re student bpdzie z'aliczal

indy.widualnie w uzgodnieniu z prowadz4cym zaigcia'

Studia tdbywane wedlug ITS mog4 prowadzii do skr6cenia okrcsu ksztalcenia, nic mogE

natomiast powodowad j ego wydluZenia.

Do dnia 3i) wrzcsnia kazdego roku opiekun naukowy przedstawia dziekanowi informacjg

o postppach w nauce studenta, nad kt6rym sprawujc opickE. Jezeli studenl nie osi4ga

,aio*iiajqcych wynik6w, dzickan mo2e cofnEi zgodE na indywidualny tok studi6w.

$20
Na uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punkt6w (ECTS),

zgodnte z kt6rym osiEgniEcia studenta wyrazane s4 za pomoc4 punkt6w zaliczeniowych

(punk16w EC'I'S).
wartosi punktowrl ticTS przedmiot6w na danym kierunku studi6w okreslaj4 programy

studi6w.
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l.

Rada wydzialu ustala dopuszczalny roczny deficyt punkt6w zaliczeniowyoh, przy kt6rym

sludent moZe byi wpisany na koleiny rok studi6w, z zastrzeZeniem,Ze maksymalna liczba

punkt6w okreslonych deficytem nie moze byi wigksza niZ suma punkt6w okreslonych dla

dw6ch najwyZej punktowanych przedmiot6w w skali roku. Ustalenia dotycz4ce rocznego

deficytu punkt6w rady wydzial6w podeimujQ przed uruchomieniem danego cyklu

ksztalcenia.
Rada wydzialu ustala minimaln4 liczbE punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai

w kazdym semestrze. Nieuzyskanie okredlonej minimalnej |iczby punkt6w

zaliczcniowych moZe byi traktowane jako brak postEp6w w nauce i moZe byi podstawq

do skre5lenia z listy student6u'
Warunkiem zal\czcnia przedmiotu lub praktyki jest wypelnienie przez studenta wymagail

okre6lonych prz.ez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych

z zasadami przyjqtymi przez radg wydzialu.
Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studi6w jest zaliczenie w terminie ustalonym

organizacj4 roku akademickiego wszystkich przedmiot6w oraz spelnienie innych

wymagari okreSlonych w progrzrmie studi6w dla danego etapu studi6w, a tym samym

uzyskanie okreslonej liczby punkt6w DC'|S przewidzianej w planie studi6w dla danego

semestru lub roku.
Liczba egzamin6w nie moZe przekroczyt, oSmiu w roku akademickim, a pigciu w jednej

scsji cgzaminacyjnej.
Zasady usprawicdliwiania nieobecnoSci studenta na zajgciach i egzaminach ustala

i oglasza dziekan.

lt22
Student jest zobowi4zany uzyska(, zal\czenie zaj96 okreSlonych planem studi6w

w tcrminach ustalonych organizacjq roku akademickiego. W szczeg6lnie uzasadnionych

przypadkach prowadz4cy zajgcia moZe, za zgodq dziekana, zaliczy(, studentowi zajqcia

r.l inrrym wskazanym terminic.
W przypadku niez,aliczenia zajEi w przewidzianym terminie student przystQpuje do

zalicz.enia w drugim terminie poprawkowym, z" zaslrzeleniem ust. 3, 4. Po uzyskaniu

w drugim, poprawkowym terminie zaliczenia zajgi warunkujqcego dopuszczenie do

egzaminu studentowi przysluguje tylko jeden termin egzaminu, przypadaj4cy

w poprawkowcj sesji egzaminacyj nej.

Student, kt6ry nie uzyskal zaliczenia zajpe w pierwszym terminie z powodu

usprawiedliwion q przez dziekana nieobecnoSci na zajgciach, nie traci prawa do

pierwszego lerminu zal iczenia.

Studcnt, kt6ry nie uzyskal zahczenia zaip6 w pierwszym terminie z powodu

nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na zajgciach, traci prawo do drugiego, poprawkowego

terminu zaliczcnia.
Student uczestniczqcy w pracach badawczych lub wdroZeniowych moZe byi zwolniony

z udzia\t w niekt6rych zalqciach z przedmiotu, z kt6rym zwiqzana jesl temalycznie

realizowana praca. Decyzjq w tej sprawie podejmuje dziekan.

$23
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczcnie obowiqzkowych zajEi

z danego przedmiotu okreSlonych planem studi6w.

Studeni ma prawo do dw6ch egzamin6w z kaZdcgo przedmiotu w danym okresic

zaliczeniowym: egzaminu gl6wnego i poprawkowego, z zastrzezeniem ust. 3, 4 oraz $ 22

ust. 2. Terminy tych egzamin6w przypadaj4 odpowiednio w sesji egzaminacyjnej gl6wnej

i sesji egzaminacyjnej poprawkowej, chyba ze student w uzgodnieniu z egzaminatorem

przyst4pi do egzaminu w terminie przed sesj4.

2.
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L Wszystkie przedmioty przewidziane planem studi6w koncz4 sig egzaminem lub

zaliczeniem.
2. Prz.y egzaminach i zaliczeniach przedmiot6w stosu.ic sit2 nastgpuj4ce oceny pozytywne:

bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny. i oceng negatywn4 -
niedostatecznv.

3. Ocenom okredlonym w
i oznaczenia literowe:

bardzo dobry
dobry plus
dobrY
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

ust. 2 przyporz4dkowuje siE nastgpuj4ce wartoSci liczbowe

Student mozc przyst4pii do egzaminu poprawkowcgo z danego przedrniotu, ieZeli nie

przyst4pil do egzaminu gl6wnego z tego przedmiotu lub uzyskal z niego oceng

nicdostateczn4.
w przypadku usprawiedliwion ej przez dziekana nieobecnoSci na egzaminie gl6wnym lub

pop.u*ko*yrn student ma prawo odpowiednio do dw6ch lub jednego egzaminu

w ierminach ustalonych przez dziekana. Ostatni egzamin powinien odbyi siE nie p62niei

niZ 30 wrzeSnia.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na egzaminie gl6wnym lub

popriwkowym w ustalonym terminie student traci prawo do jednego egzaminu

Zi zgod4 dziekana student moze realizowai przedmioty z wy1szych lat studi6w, pod

*urunki.In uzyskania zal\czenia i zdania egzamin6w warunkuj4cych udzial w tych

zajqciach. Rcalizowane przez studenta przedmioty z wyaszych lat studi6w stajq siq dla

studenta obowiazkowe, a ich niezahczenie skutkuj e odplatnym ich polvtarzaniem

Rada wydzialu okresla, kt6re przedmioty niekoricz4ce sig egzaminem mogq byi zaliczane

bez wpisywania oceny. Wpis6w takich nic uwzglgdnia si9 przy obliczaniu Srednicj'

s2s
W ci4gu siedmiu dni od daty ogloszenia wynik6w zaliczen\a/egzaminu student, kt6ry

zglasza umotywowane zaslrzezenia co do bezstronnosoi, formy, lrybu lub przebiegu

ziliczenialegzaminu, ma prawo zlozyi wniosek o przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu

komisyjnego. W przypadku uznania zasadnoSci wniosku dziekan decyduje o:

I ) w odniesieniu do zaliczcnia-legzaminu pisemnego komisyjnym zweryfikowaniu

oceny pracy lub dopuszczeniu do ustnego zaliczcnialegzaninu komisyjnego,

2) w odniesieniu do zaliczenialegzaminu ustnego dopuszczeniu do ustnego

zaliczenial e gzami nu ko m i syj ne go.

w uzasadnionych przypadkach dziekan moze zadecydowai o przeprowadzeniu egzaminu

komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego z wlasnej inicjatywy lub z inicjatywy organu

samorz4du studenckiego.
Egzamii komisyjny lub zaliczenie komisyjne powinny odby6 siq w tetminie l4 dni od

daty zlozenia wniosku, jednak nie p62niej niz do 30 wrzeSnia.

Ilgiamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne przeprowad,za trzyosobowa komisja

powolana przez dr.lekana. w sklad kt6rej wchodzi dziekan. prodziekan lub inny

upowazniony przez dz-iekana nauczyciel akademicki jako przewodniczqcy oraz co

na.imniej jeden specjalista z zakresu przedmiotu objEtego egzaminem. czlonkiem komisji

-oz" tye nauizyciel akademicki, kt6ry wystawil ocenE weryfikowanq w trybie

komisvinvm. Na wniosek studenta w sklad komisji moZe wejs6 jako obserwator
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prz-edstawiciel wlasciwego organu samorz4du studenckiego lub wskazany przez studenta

nauczycicl akademicki.

626
stu<lenta, kt6ry nie zaliczyl roku (semestru) studi6w, dziekan moZe wydaiL W stosunku do

decyzjq o:

t.

2.

l.

3.

I ) wpisie warunkowym na kolejny rok studi6w (semestr) z deficytcrn punkt6w

2.

3.

zaliczeniowych, o kt6rym mowa w { 2l ust. 2,

2) powt6rnym wpisie na dany scmestr/rok studi6w z obowi4zkiem pouorzenia

przcdmiot6w, z kt6rych student nie uzyskal nymaganej liczby punkttiw EC'|S,

3) skrcsleniu z listy student6w z powodu braku postqp6w w nauce, .ieZeli student nie

uzyskal uymagancj minimalnej ticzby punkt6w ECTS, o kt6rej mowa w $ 2l ust 3'

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

W szizeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze podj4i decyzjq o wpisie

warunkowym na kolejny rok studi6w studenta, kt6ry przekroczyl deficyt punkt6w

zaliczeniowych, o kttirych mowa w $ 2l ust. 2.

521
Dziekan skresla studenla z listy student6w w przypadku:

l) niepodjgcia studi6w, a w szczeg6lnoSci:

a) nicpotwierdzenia na pismie faktu zlozenia slubowania w przeci4gu 30 dni od daty

wpisania w poczet student6w UwB,
b) niepodpisania umo\ Y o warunkach odplatnoSci za studia w terminie 30 dni oc

daty rozpoczEcia studiou.
2) pisemnej rezygnacj\ ze studi6w,
3) niezlozenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowcgo,

4) ukarania kar4 dyscyplinarn4 wydalenia z uczelni.

Dziekan moze skresli6 studenta z listy student6w w przypadku:

I ) stwierdzenia braku postqp6w w nauce, a w szczeg6lnoSci:

a) wiqcej niZ jcdnokrotneg o niczaliczenia danego etapu studi6w lub przedmiotu,

b) nieuzyskania przez studenta minimalnej liczby punkt6w ECTS, o k16rej mowa

w { 21 ust. 3,

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studi6w w okre6lonym terminie,

3) niewnicsienia oplat zwiEzanych z odbywaniem odplatnych zajqi dydaktycznych'

Rozdzial VI
Przeniesienia, studia r6wnolegle, wznowienia

828
Student innej szkoly wyzszej, w tym r6wnieZ zagranicz.nej, po ukoriczeniu pierwszego

roku studi6w moZe ubiega6 sig o przyjgcie w poczet student6w UwB, o ile wypelnit

wszystkie obowi4zki wynikaj4ce z przepis6w uczelni, w kt6rej dotychczas studiowal.

w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moze podj46 decyzjg o przeniesieniu

studenla w trakcie pierwszego roku studi6w.

Decyzjg w sprawie przyjgcia studenta przenosz4cego sig z inncj szkoly wyZszcl

podejmuje dziekan. w przypadku cudzozicmc6w na wniosek dziekana decyzjE podejmuje

Rcktor.
Dziekan w przypadku stwierdzenia rozbieZnosci pomipdzy efektami ksztalcenia

osiqgniEtymi podczas realizacji dotychczas obowiqzuj4cego studenta programu studi6w

a ef"ktami kiaalcenia okreslonymi dla kierunku, profilu i poziomu studi6w, na kt6rym

student bQdzie kontynuowal ksztalcenie, podej muj4c decyzjE o przyjgciu, okresla warunki,

2.
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termin i spos6b uzupelniania r6znic programowych. Dziekan ustala wykaz przedmiot6w

r6wnowalnych realizowanych na uczelni, z kt6rej przenosi siq student, wraz

z okresleniem liczby punkt6w ECTS przyznanej tym przedmiotom. Decyzje dotycz4ce

przenoszenia zajg,t zaliczonych przez studenta w innej szkole wyZszej s4 podejmowane

)godnie z.warunkami i trybcm przenoszenia zaiE6 okreslonymi przez ministra wlasciwego

do spraw szkolnictwa wYZszcgo.

Studcnt przyjEty w poczet student6w UwB w drodze przeniesienia z innej uczelni sklada

Slubowanie.

ri 29

Student moZe ubiegai sig o:

l) przeniesienie do innej uczelni lub na inny kierunek studi6w w ramach LJwB'

2) zmianE formy studi6w na danym kierunku.

Student, kt6ry zamierza przeniesd sig do innej szkoly wy2szej, zobowiqzany jest:

l) pisemnie powiadomii dziekana jednostki macierzystej nie p62niej ni2 14 dni przed

planowanym terminem przeniesienia.

2) przedloi.yC kartE obiegowq
3) zwr6cii legitymacjg sludenck4'

f stosunku do studenta, kt6ry zloZyl zawiadomienie o przeniesieniu do innej szkoly

wy4szej, dziekan podejmujc decyzjE dotycz4c4 wstrzymania wyplaty Swiadczen

z funduszu pomocy materialnej.

630
postanowienia $ 28 ust. l,2,3 stosuj e siq odpowiednio do student6w ubiegaj4cych sig

o zmiang kicrunku stucli6w w ramach UwB. Dziekan wydzialu przyjmuj4cego studenta

niezwlocznic zawiadamia o podjqtej decyzji wladze wydzialu, na kt6rym student

dotychczas studiowal.
DeLyzja,o kt6rej mowa w ust. I , mo2e byi uwarunkowana sprawdzianem wiadomoSci lub

umiejgtnoSci studcnta wymaganych na danym kierunku studi6w, jeZeli warunki rekrutacji

na dany kicrunek przewidywaly dodatkowe egzaminy wstQpne sprawdzaj4ce wiedzE lub

umiejEinoSci kandydatOw na studia. Zakres oraz spos6b jego przcprowadzania ustala

dziekan.

I3l
warunkiem ubiegania siq o zmianE formy studi6w jest spelnienie przez studenta kryteri6w

ustalonych uchwal4 rady wydzialu
Przy zmianic formy studi6w postanowienia $ 28 ust. l, 2, 3 stosuje sip odpowiednio'

Q32

Student moze podeimowa6 studia r6wnoleglc na innych kierunkach i specjalnosciach,

lakze w innych szkolach wyzszych. Student ma obowi4zek o fakcie podjEcia s1udi6t"

r6wnoleglych powiadomii dziekana.

Warunkim ubiegania sig o podjpcie studi6w r6wnoleglych w trybie i'nym niz rekrutacja

jest zaliczenie 
-co 

najmniej pierwszcgo roku studi6w, wypelnienie wszystkich

obowi4zk6w zwiEz,anych z tokiem studi6w na kierunku podstawowym oraz uzyskanic

pozytywnej opinii dziekana wydzialu, na kt6rym student studiuje kierunek podstawowy.

ifuAu' *yAriitu ustala wewngtrzne zasady przylp(, na sludia r6wnoleglc wraz

z okresleniem limitu przyjqi dla studi6w stacjonarnych i niestacjonarnych'

Zasady pobierania oplat za studia r6wnolegle oraz stawki odplatnosci za te studia

okeSlajq odrEbne przePisY.

2.



5. Student Podejmuj4cY
ksztalcenia, zawrzea z

edukacYjne

studia r6wnolegle jest zobowi4zany, przed rozpoczQclem

uczelni4 u.o*E n warunkach odplatnoSci za Swiadczone uslugi

$33
l.studcnt.kt6ryZostalskreSlonyzlistystudent6w,moZewznowiistudiazazgod4dziekana

nie wczesniej niz w nastEpny piEi lat od

daty picrwszego skre6lenla m ust 5'

Postanowienia !i 28 ust 3 sto

la.Wnioski o wznowienie studi6w powinny by

akademickiego, w nieprzekra"tilnyt terminie do dnia l5 wrzeSnia Wnioski zloZone po

tym terminie pozostawia si9 bez rozpoznania'

2. Wznowienie nastQpuje nalen sam'kierunek studi6w, z kt6rego student uprzcdnio zostal

skeSlony.
3. W przyiadku uplywu terminu okreSlonego w ust' I przyjEcic na sludia odbywa stE na

o96lnych zasadach rckrutacj i.
q iri.kan moZe podj 4i d""yt19 o wznowieniu studi6w na roku lub semcstrze odpowiednio

nizszym, jezeli uina, z" od- mo-cntu skreSlenia w programach ksztalcenia dla danego

kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia nastQpily istotne zmiany'

5. Osoba, r.io.o po uzyskaniu absolutorium zostala skreslona z listy student6w, moZe ubiegac

,iU o wznowienie' studi6w na dzief egzaminu dyplomowego w ci4gu dw6ch lat od

uzyskania absolutorium. Wznowienie studi6w musi by6 poprzedzone opini4 promotora

zawierajqcqpozytywn4 ocenQ przygotowanej pracy dyplomowel'

o. osoba, 
-ki6ia 

po uzyskaniu ubroiuloriun,' zostala skre5lona z listy student6w i w ci4gu

dw6clr lat od uzyskania absolutorium nic zlo}yla pracy dyplomowej, moZe ubiega6 sig

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

odpowiednio.
7. Wznowienie studiow w trybie stacjonarnym moze przyslugiwa6 wyl4cznie bylemu

studentowi studi6w stacjonamych'

Rozdzial VII
Studia za granicq

$34
1. Student ma prawo do studi6w za granic4 w ramach miEdzynarodowych um6w oraz- 

profru,"O* edukacyjnych realizowairych przez UwB. Czas trwania studi6w okreSlal4

umowy.
2. Program zajg6 na innej uczelni dla studenta UwB ustala indywidualnie opiekun wymtany

i zitwierdzL-dz\ekan. program Len wznacza okres studi6w, na kt6ry Uniwcrsytcl kierule

studenta do uczelni partneiskiej, oraz. wykaz przedmiot6w, kt6re sludent zobowi4zany jest

winien uzYska6.

owego/instytutowego) powoluic dziekan'

w innej uczelni, spelniaj4cy wymogi okrcSlone

ia odpowiedniego etapu studi6w w jednostce

maclerzyslej.
5. Je2eli .iup ,tudi6*, kt6ry ma by6 zrealizowany w innej uczelni' nie jest. r6wnowazny

Zetapemstudiowprzewid'ianymdorealizacjiwjednostcemacierzystcj,dzickanustala
wykaz przedmiotow uznanych za r6wnowazne oraz tych' kt6re wymagaj4 zaltczrnia

w jednostce macierzystej, ze wskazaniem termin6w ich zaliczenia' Wykaz podpisuje

dziekan i student wyjezdzaj 4cY'



o.

7.

l.

JeZcli z powodu zmian w ofercie dydaktycznej uczelni partnerskiej student nie zrealizowal

uslalonego programu iw konsckwencji nie uzyskal zakladanych dla tcgo programu

efekt6w ksztalcenia, dziekan okreSla przedmioty uzupelniaj4ce, kt6rych realizacja

umoZliwi studentowi zaliczenie odpowiedniego etapu studi6w. Termin zaliczenia

przedmiot6w uzupelniaj4cych ustala dziekan.

W szczeg6lnych przypadkach dziekan moze, na wniosek studenta, wyrazi6 zgodq na

czgsciow4 realizacjE programu studi6w na innej uczelni, z kt6r4 nic zawaflo umowy

o wymianie student6w. Przepisy ust.4 - 6 stosuje sig odpowiednio.

Rozdzial VIII
Urlopy w czasie studir5w

$ 35

Sludcnl moze otrzymat, urlop w przypadku:

1) dlugotrwalej choroby lub niepelnosprawno5ci,
2) urodzenia dziecka i opicki nad nim,
3) odbywania studi6w zagranicznych lub studi6w w innej uczelni,

4) innych waZnych okoliczno3ci.
Decyzjg o udzieleniu urlopu podejmuje dziekan.

Urlop,o kt6rym mowa w ust. I pkt l, uzys<uje student na czas trwania choroby, leczenia

lub rchabilitacji, w sytuacjach uniemozliwiajqcych lub utrudniaj4cych kontynuacjQ

studi6w. Dccyzjq o przyznanit urlopu podcjmuje dziekan na podstawie dokumentacji

medyczncj lub opinii Pelnomocnika Rektora ds. Os6b Niepelnosprawnyoh.

4. Urlop, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 3, moZc uzyska6 student po zalicz.eniu co najmniel

2.

J.

l.

pierwszego roku studi6w, na czas nie dluZszy niZjeden rok.

836
Studentowi moze byi udzielony urlop:
1) kr6tkolerminowy na okres kr6tszy niZ semestr,

21 dlugotomino!\ry - na okres semcstru. roku.

Urlop krotkoterminowy nie zwalnia studenta z obowiEzku terminowego uzyskania

zaliczeh i zdania cgzamin6w z przcdmiot6w objqtych plancm zajpi.

w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZc podj46 decyzjq o przedluzcniu

czasu trwania urlopu.

637
Dziekan udziela urlopu na piscmny wniosek studenta.

Podczas urlopu student, z.a zgodqdziekana, moZe tealizowa6 wybrane przedmioty oraz

przystqpowai do zaliczeh i egzamin6w z tych przedmiot6w.

W okrcsie urlopu sludenl zachowu.ie prawa studenckie.

Korzystanie przez studenta z urlopu dlugoterminowcgo moze przedluZyi termin

2.

3.

l.
2.

3,

4.

planowanego ukoi.rczcnia studi6w
5. W przypadku stwierdzcnia rozbieznosci pomigdzy cfektami ksztaicenia osi4gniqtymi

podc.ras realizacji dotychczas obowi4zuj4cego studenta programu studi6w a efektami

tsAalcenia okeslonymi dla cyklu ksztalcenia, na kt6rym student bqdzie kontynuowal

ksztalcenie po zakoiczcniu urlopu, dziekan okresla przedmioty uzupelniajzpe, kt6rych

rcalizacia umozliwi studentowi osi4gniEcie okreslonych efekt6w i z.aliczenie

odpowiedniego etapu s1udi6w. Termin nliczenia przedmiot6w uzupelniaj4cych ustala

dziekan."



Rozdzial IX
Oplaty za studia

638
1. Oplaty za zapcia dydaktyczne mog4 byi pobierane za:

l) ksztalcenie student6w na studiach niestacjonarnyoh, w tym za powlaruanie zai1c

dydaktycznych z powodu ich niezaliczenia,
2) powtarzanie zaj96 dydaktycznych na studiach

niezadowalaj 4oych wynik6w w nauce,

3) ksztalcenie student6w na studiach stacjonarnych, jeZcli

kolejnym kicrunku studi6w w formie stacjonarnej,
4) ksztalcenie student6w na studiach stacjonamych, w przypadku korzystania z zajpi

poza dodatkowym limitem punkt6w ECTS, okeSlonym w ustawie,

5) zajEcia nieobjgte planem studi6w, w tym zajEcia zwi4zane z uzyskanicm dodalkowycl
uprawniei,

6) studia w jEzyku obcym, z wyl4czeniem studi6w prowadzonych na kierunku filologia
w formie studi6w stacjonarnych,

7) ksztalcenie na studiach podyplomowych i kursach doksztalcaj4cych.

WysokoSi opla1, o kl6rych mowa w ust. l, ustala Rektor na wniosek kierownik6w

.iednoslek organizacyjnych Uniwersytetu. lnformacja o wysokoSci oplat, o kt6rych mowa

w ust. I pkt l-6, podawana jest do wiadomo3ci publicznej co najmniej 4 miesiqce przed

rozpoczgciem roku akademickiego. Informacja o uysokoSci oplat, o kt6rych mowa w ust

I pkt 7, podawana jest do wiadomoSci publiczne.i co najmnie.i 2 miesiEce przed

rozpoczEciem dancgo cyklu ksztalcenia.
Warunki odplatnoSci za uslugi edukacyjne, w tym szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat

okreSla umowa Tawarta w formie pisemnej miEdzy [Jczelni4 a studentem.

Zasady pobierania oplat wiqz4ce Rektora przy podpisywaniu um6w ze studentem ustala

S enat.

{i3e
Na podstawie wniosku studenta uzasadnionego trudn4 sytuacj4 materialn4 dzickan moZe

zwolnii studenta z obowi4zku uiszczenia oplat za zaiQci^ w calo6ci lub w czqSci.

Dziekan na wniosek studenta moZe podj4i decyzjq o rozloZeniu oplaty za zajQcia na raty

lub odroczeniu tcrminu platnoSci bez konieoznoSci pobierania odsetek.

Dziekan moZc cofnqi decyzjg o czgdciowym zwolnieniu z oplal lub roz\o2eniu nalcZnoSci

na raty, jeZeli student zalega z zaplaceniem pozostalej cz.g6ci naleZnoSci.

Student moZc ubicgai sig o zwolnienie z oplaty za zajEcia w calo6ci lub cz96cr

w przypadku osi4gniEcia wybitnych wynik6w w nauce na danym kierunku i poziomie

studi6w. Za wybitne wyniki w nauce uznaje sig uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych

z dotychczasowego toku studi6w oraz osi4gniEcie w roku poprze dzaj4cy m zloZenie

wniosku o zwolnienie z odplatnoSci Sredniej ocen co najmniej 4,75. Decyzig w te-

sprawie, na pisemny wniosck studenta, podejmuje Rektor po zasiEgniEciu opinii dziekana.

Rcklor, na wniosek dziekana, moZe cofn46 podjqt4 na podstawie ust. 4 decyzjE o:

| ) zwolnieniu z obowi4zku niszczenia oplat w calodci lub czESci, jezeh osiagane przez

studenta wyniki w nauce raz4co sig obniz4
2) czqsciowym zwolnicniu z oplat, jeleli student zalega z zaplaceniem pozostaleJ

czgSci naleZnoSci.
Tryb i warunki zwalniania z oplat w caloSci lub czE6ci okreSla Senal.

stacjonarnych z powodu

s4 to studia na drugim lub

4.
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3.

4.
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Rozdzial X
Nagrody, wyrr52nienia, stypendia specjalne, kary

lj 40

Studenci wyr6zniajqcy siq bardzo dobrymi wynikami w nauce lub aktywnosci4 w zakresie

dzialalnoSci sportowcj, spolecznej lub artystycznej mogq otrzymac:

l) pochwalq Rektora lub dziekana,
2) nagrodg przyznanqprzez Rektora lub dziekana,

3) stypendia z uczelnianego funduszu stypendialnego dla student6w i doktorant6w,

na zasadach okrcSlonych przez Senat,

4) stypendium Rektora dla najlepszych student6w,

5) stypendia ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa Wzszego za wybitne

osi4gnigcia, na zasadach okredlonych w odrEbnych przepisach,

6) dyplom honorowy [JwB, na zasadach okreSlonych w $ 4l '

Rada wydziaiu moZe ustali6 inne formy wyr6znieri student6w danego wydziaiu'

$41
Dyptom honorowy olrzymuje absolwcnt' kt6ry spelnia lqcznie nastEpuj4ce warunki:

lj-uzyskal z egzaminow i zaliczeh przedmiot6w objetych planem studi6w Sredni4 ocen,

ustalonqna zasadach okreslonych w $ 48 ust. I pkt l, nie nizsz4niz 4,75,

2) uzyskal z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobrc,

3) nie byl karany dyscyPlinarme
Dyplom honorowy przyznany iest przez radE wydzialu na wniosek komisji

cgzaminacyjnej przcprow adzaj'4cej egzamin dyplomowy

$4
za naruszente przepis6w obowi4zuj4cych w uczelni ofaT czyny uchybiajqcc godnoSci

studenta studeni ponosi odpowiedzialnoSi dyscyplinarnq przed komisj4 dyscyplinarn4 lub

s4dem koleZenskim samorz4du studenckiego, na zasadach okreslonych odrEbnymi

przepisami.
Za przewinienia mniejszej wagi
sqdu kole2enskiego. wYmierzYc
obwinionego lub jego obroricY.

Rektor moze, z pominigciem komisji dyscyplinarnej lub

studentowi karE upomnicnia po uprzednim wysluchaniu

Rozdzial XI
Ukoriczenie studiriw, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

$43
L Studcnt spelniaj4cy warunki okreslone w { 3 pkt 1 uzyskuje absolutorium'

2. Warunkiem ukoriczcnia studi6w pierwszcgo stopnia i uzyskania tytulu zawodowego

licencjata jest uzyskanie absolutorium, przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej)'

oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego)'

3. Warunkiem ukoriczenia studi6w drugiego stopnia oraz jcdnolitych studi6w magisterskich

i uzyskania tytulu zawodowego magislra jest uzyskanie absolutorium, przygotowanle

pra"y dyplomo.trcj (magistcrskiej ) oraz. zdutie egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

4. bat4 ukoirczenia studi6w jest dara zloi'enia egzaminu dyplomowego'



5.

L

la. Praca dyplomowa moZe byi przygotowana pod kierunkiem promotora

niebgd4cego pracownikiem Uniwersytetu Postanowienia $ 17 ust.

Absolwent studi6w otrzymuje dyplom ukoriczcnia studi6w wyzszych potwierdzajqcy

uzyskanie kwalihkaoji pierwszego lub drugiego stopnia oraz uzyskanie odpowiedniego

tytulu zawodowego.

{44
Pracg dyplomow4 student przygotowuje pod kierunkicm uprawnionego nauczyctela

akademickiego - promotora. Do nauczycicla akademickiego kieruj4cego pracq

dyplomow4 majq zastosowanie przepisy $ 17.

zewnQtrznego

zewnetrznego
I stosuje siE

w procesreodpowiednio. Szcze96lowe zasady udzialu promotora

dyplomowania ustala rada wydzialu.
2. Temat pracy dyplomowej powinien byi ustalony wsptilnie

Spos6b zatwierdzania oraz warunki dokonywania zmtan
przez promotora i studenta.

temat6w prac dyplomowych

4.

3.

ustala rada wydzialu z zastrzeaeniem. ze ostateczne zatwierdzenie temat6w prao

dyplomowych powinno nast4pi6 nie p62niej niz z dnicm tozpoczEcia ostatnicgo scmestru

danego cyklu ksztalcenia.
Praca dyplomowa musi byd przygotowana samodzielnie, spelnia6 formalne

i merytoryczne kryteria okreSlone przez radg wydzialu dla danego kierunku sludi6w

i specjalnoSci. Praca powinna byi zloZona w formie papierowej i elcklronicznej.

Ni kierunkach eksperymentalnych oraz zwiqzanych z. prac4 w terenie kierownik jednostki

dydaktlcznej. w kL6rej wykonywana jest praca dyplomowa. moze wyznaczyc -
w porozumieniu z promotorem - opiekuna pracy spoSr6d pracownik6w jednostki Do

zadai opiekuna nalezy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej czpSci pracy'

rozwi4zywaniu problem6w technicznych oraz nadz6t nad bezpieczeistwem pracy

studenta.
5. Pracc dyplomowe mog4 byi przygotowywane w jqzyku obcym Na kierunku innym ntz

filologia dzickan moZe wyrazil zgodp na przygotowanie pracy dyplomowej w jpzyku

obcym na wniosek studenta pozyfwnie zaopiniowany przez promotora. Student

zobowi4zany jesr przedlo7yf streszczenie pracy w tlumaczeniu na jEzyk polski'

5a. Szczeg6lowe zasady dotyczqce przygotowania prac dyplomowych na kierunkach

prowadzonych w jqzykach obcych okreSla rada wydzialu.
6. ia pracE dyplomow4 moze zostac uznana praca powstala w ramach studenckicgo ruchu

naukowego.
7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kieruj4cy prac4 promotor otaz fecenzenl wyT,naczony

przez dziekana, stosujqc oceny okreSlone w $ 24 ust. 2.

8. Studenl ma prawo zapoznac siq z recenzjami swojej pracy dyplomowcj przcd egzaminem

dyplomowym.
g. leZeli recenzent negatywnie ocenil praca dyplomow4 dziekan powolule drugiego

recenzenla. JeZeli drugi recenzent wystawil ocenQ pozytywn4 o dopuszczcniu do

egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, ustalaj4c ostatecznQ ocenE rccenzji. Jezeli

diugi recenzent occnil pracq negatywnie, nie moze ona byi podslaw4 do ukoiczenia

studi6w i zostaje odrzucona.
10. Praca dyplomowa uzyskuje oceng liczonq odpowiednio jako Srednia ar)'tmctyczna oceny

promotora i oceny recenzenta lub oceny promolora i ostatecznej oceny reccnzji ustalonej

przez dziekana.

845
I . Praca dyplomowa powinna byi zloZona najp62niej do koirca sesj i gl6wnej. I)ziekan moZc

przedlu|yc termin zloZenia pracy dyplomowej do konca sesji poprawkowej.

2. uchvlonv



3. Student, kt6ry nie Aozyl pracy dyplomowej w terminie, o kt6rym mowa w ust. I zostaje

skreSlony z listy student6w. Zasady wznowienia studi6w po skreSleniu z powodu

niezJo2enia w terminie pracy dyplomowej okreslaj4 postanowienia $ 33 ust. 5 i 6.

W razie prz.edluZaiqcej siE nieobecnoSci kieruj4cego prac4 dyplomow4 kt6ra moZe

wplyn46 na op62nienie zlolenia pracy dyplomowej, dziekan zobowiqzany jest do

wyznaczenia osoby, kt6ra przcjmuje obowiqzek kierowania pracq. Zmiana kieruj4ccgo

pracE w okresie ostatnich szesciu miesigcy przed terminem ukoticzenia studi6w moZe

stanowi6 podstawg do przedluZenia terminu zloZenia pracy dyplomowej.

ri 46

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym formg egzaminu, ustala rada

uydzialu. Egzamin dyplomowy moze byi ptzeprowadzony w formie pisemncj, ustnej lub

l4czyi obie te formy.
warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie absolutorium oraz

pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powolana prlez dziekana. W sklad komisji

przeprowadzaj4cej ustny egzamin dyplomowy wchodzi promotor i recenzent. Komisji
przewodniczy dziekan, prodziekan lub upowaZniony ptzez dziekana nauczyciel

akademicki posiadaj4cy co najmniej stopieir naukowy doktora habilitowanego lub

uprawnienia r6wnowa2ne z uprawnieniami doktora habilitowanego w przypadku

egzaminu magisterskiego lub stopiefr naukowy doktora w przypadku egzaminu

licencjackiego.
Egzamin dyplomowy powinien odbyi sig w terminic nieprzekraczaj4cym trzcch miesigcy

od daty zloZenia pracy.
Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje siE oocny okre6lone w $ 24 ust. 2.

Dziekan, na pisemny wniosek studenta lub promotora' moirc wyrazi( zgodE na otwa(y
egzamin dyplomowy. Wniosek powinien byt zlo2ony wraz z pracq dyplomow4

InformacjE o otwartym egzaminie dyplomowym zamiesz"cza siq na stronie internetowej

wydzialu najp62niej na tydzieri przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaj4c sklad

komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, nazwisko iimig
przystEpujqcego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej.
Otwarly egzamin dyplomowy sklada siq z czE5ci jawnej i niejawnej.

W czgsci j awnej dyplomant prezentuje pracg dyplomowq bicrze udzial w dyskusji

3

l.

dotycz4cej pracy i odpowiada na zadane py'tania egzaminacylne.

9. W czESci niejawnei komisja ustala ocenq koircow4 pracy dyplomowej, ocenq egzamlnu

dyplomowe go oraz ocenq koricowq ukoriczenia studi6w.

10. Uczestnicy egzaminu otwartego niebgd4cy czlonkami komisji egzaminacyjnej nie mogq

zadawac pytaf dyplomantowi oraz uczestniozyi w obradach w czqSci niejawncj

oceniaj4cej egzamin, mog4 natomiast bra' udzial w dyskusji zwiqzanej z tematem pracy'

847
l. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego occny niedostatecznej lub

nieusprawiedliwionego nieprzyst4pienia do egzaminu dyplomowego dz.iekan wy znacza

drugi termin jako ostateczny.
2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawicdliwionej nieobecnoSci na

egzaminie dyplomowym w drugim terminie student zostaje skreSlclny z listy sludent6w-

s48
I . Podstaw4 obliczenia ostatccznego wyniku studi6w sq:

l) Srednia arytmetyczna ocen z egzamin6w i ocen koricowyoh z przedmiot6w

niekoircz4cych siQ egzaminem, z uwzglEdnieniem ocen niedostatccznych.

4.

2.

/1

5.

6.

7.

8.



z. zastrl,czenrcm. ze uwzglQdnia sig ocenQ z eg7'arinLr komisyjnego, pomijajrp ocenq

z cgzaminu kwoslionowanego w trybie przewidzianym w $ 25 ust l -2'

2) ocena pracY clYPlomowe.i,

3) ocena egzaminu dYPlomowego.

2. Ostateczny 
-wynik 

studi6w stanowi sumg 0,7 Srcdniej wymienionej w ust. I pkt. I , 0,2

o""ny p.u.y iyplomowej 0,1 oceny egzaminu dyplomowego Wynik zaokr4gla sig do

dw6ch miejsc po przecinku
3. W dyplomie ukoriczcnia studi6w wyZszych wpisuje siE ostatcczny wynik studi6w

zgodnie z zasadq:
do 3.40 dostatecznY
od 3.41 do 3,80 - doslatecznY Plus
od 3.81 do 4,20 dobry
od 4,21 do 4,60 - dobrY Plus
od 4,61 do 5,00 - bardzo dobrY.

4. Komisja egzaminacyjna moZe podwyZszy6 ocenE, o kt6rcj mowa w ust 3' o p6l stopnia

(0,S), jez.eii student uzyskal z pracy dyplomowcj oraz egzaminu dyplomowego oceny

bardzo dobre.

Rozdzial XII
Przcpisy przejSciowc i kor{cowe

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

poprzcdzaj4cym wejScie w Zycic niniejszego regularninu nastqpuje na zasadach

dotychczas obowi4zuj4cYch.
2. Wszczqtc i niezakoriczone do dnia 1 pay''dziernika 2013 r' post(:powania

w indywidualnych sprawach student6w rozpatrywane sq w trybie i na zasadach

okreSlonych w dotychczasowych przepisach.

3. W przypa<lt<u studentriw, kt6rz.y rozpoczqli/wznowili studia przed dniem I paZdziernika

2Oil r., dokumenlacja przebiegu studi6w prowadzona jest na zasadach obowi4zuj4cych

w dniu rozpoczgcia./wznowicnia studi6w, z z'astrzeieniem ust' 6'

4. Rada *yariutu, w uzgodnieniu z wydzialowym organem uchwalodawczym samorz4du

studenciiego, moZe podj 4i decyzjq o zaprzestaniu dokumentowania w indeksic przcbiegu

studi6w student6w, o kt6ryoh mowa w ust. 5, z dniem I paZdzicrnika 201 I r'

5. Do student6w, kt6rzy rozpoczEli/wznowili studia przed dniem I paZdziemika 2012 t,
studiuj4cychwedlugustalonychprogram6wnauczania,dokoricaokrcsustudi6w
p.r.*-id-r-iun"go w pianic i programie studi6w stosuje sig zasady dotycz4ce ukonczcnia

,trdj6*. pra-cy dyplomowtj, egzaminu dyplomowego okreSlone w Rozdzialc XI

dotychczas obowi4zuj 4ce go Regulaminu studi6w'

6. Raiy wydzial6w w tsiminie do 30 tistopada 2012 r. ustal4 dopuszczalny roozny deficyt

pun[t6* zaliczeniowych, o kt6rym mowa w $ 21 ust. 2, dla wszystkich cykli ksztalcenia,

tt6rych realizacjQ rozpoczQto przed I paadziernika 20'12 r. i w roku akademickim

201212013. 
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Poslanowicnia Regulaminu obowi4zuj4 student6w i pracownikirw Uwts'

6 sl
Resulamin wchodzi w 2ycie z dniem I pu2dzicrnlka 2012 r '


