
Pismo ok6lne nr I
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad sporzqelz,ania
odpisu tlyplomu ukoiczeniu stutli6w w jpzyku angielskim

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wJzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z. p62n. zm.) w zwiqzku z Q 13 ust. 2 Rozporz.4dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszcgo z dnia 14 wrzeinia 201 I r. w sprawic dokumentacji
przebiegu studi6w (Dz. tJ. Nr 201 poz. 1188), Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i
Szkolniclwa Wyzszcgo z dma 1 wrzeSnia 2011 r. w sprawie tytul6w zawodowych
nadawanyclr absolwentom studiciw, warunk6w wydawania oraz niezbqdnych clement6w
dyplom6w ukofrczenia studi6w i Swiadectw ukor4czenia studi6w podyplomowych oraz wzoru
suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196 poz. 1167), Uchwal4 nr 27112008 Rady Gl6wnej
Szkolnictwa WyZszego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nazw kierunk6w studi6w w jEzyku
angielskirn. Uchwal4 nr 1409 Senatu Uniwersy.tetu w Bialymstoku z dnia l9 cz.erwca 2013
roku w sprawie wzor6w dyplomtiw ukoriczenia studi6w wyZszych wydawanych przez
tJniwcrsytet u,Bialymstoku oraz w zwi4zku z utworzenienr nowych kierurrk6w i spccjalnoSci,
ustalonc Pismem ok6lnym Rcktora lJniwersyte(u w Bialymstoku z dnia 05.07.2011 r. Zasady
sporzqtlzaniu odltisu dypkmu uktficzcnia studbtv w .igzyku angie lskim otlzyrnujq nastgpuj4ce
brzmienie:

Zasarly sporzqclzania odpisu tlyplomu ukothczenia slutlidw w jgzyku angielskim

Mr,llvtsr ir?l( i natti;ko wpi.tuja siQ tt, orygirurlnym brzmie niu w mianoy,niku.

np Ze.fi( Kryslyun Kow(lsku

botr on oznaczenie dnia i mie,siqca wpisuje siq zgodnie z l-abelq l, np. 13th htly l986

Tabela L Oznaczenie dnia i miesi4ca w jqzyku angielskim.
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DipbmaNo.: np. Illl2l
(name ol univcrsily ol llialystok's b[sic organi,nrional unir): nazwy r'rydzialiw wpisuje siQ zgodnie z 'fabelq 2,

np Facuh! of Philt logJ, (Wydzial Filologiczny)

DIPLOMA

DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION FIRST CYCLE PROGRAMME

DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION SECOND CYCLE PROGRAMME

DIPLOMN OF IIIGHER EDUCATION LONC CYCLE PROCRAMME

modc ot srucly.frll-lizr (sludia stdcionqrne), p.trt-time (sludid niestucjonurne) pro{^mme

licld ol srudy: nazu)y kierunkdw slutli'u, wpisuje siQ zgodnie z Tabelq 3,

np Polish Philolog! (/ilologia polska)

Tabela 2. Nazwy wydzial6w w jqzyku polskim i angielskim.

Wydzial Faculty

Wydzial Biologiczno-Cherniczny

Wydzial Ekonomii i Zazqdzania

Wydzial Filologiczny

Wydzial Fizyki

Wydzial H istoryczno-Socjologiczny

Wydzial Matematyki i Informatyki

Wydzial Pedagogiki i Psychologii

Wydzial Prawa

Wydzial Ekonomiczno-ln formatyczny w Wilnie

Focu y 0f Biolog! (n.l Chemistry

Fucully of Economics (nd Monagement

Fn c u I t1t ttf P h i I o I o g1t

Focult! 0l Phlliics

Focully of Hislor! (nd Socittloglt

Facu y oJ Morhematics qnd Informotics

Focully of Pedqop ond Psycht log'

Focult! 0f Low

Focuhy of Economics (n.l Infomntic$ i,, Vilnius

Tabela 3. Nazwy kierunk6w studi6w w jgzyku polskirn i angielskim.

na kierunku in the liekl 0f
adnlinistracia

bezpieczeitstwo trarodowe

biologia
biologia z geograli4

cne mla

ekonomia

ekonomiczno-prawny
europetstyka

fi lologia polska

filologia

filozofia

fizyka
historia

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Admini$tr ion
Ndionol Secu ty
Bi0log)
Bioktgy ond Ceogruphy
Chemislrll
Economics
Economy ond Low
Europeqn Stu.lieri

Polish Phikrloglt
Philolog!
Philosophy

Physics

HislorJ,

Scientific Informoliut ond Lihrary Science
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rnfbrmatyka

infbflnatyka i ekonolnctfia
krym inologia
kulluroznawstwo

nratcntatyka

miQdzynarodowe stosunki gospodarcze

ochrona Srodowiska
pedagogika

polityka spoleczna
praca socJalna

prawo

socjologia

stosunki miQdzynarodowc

studia wschodnie

zarz4dzatlrc

Computer Science

I nfit rmalics utrtl Ecou ometr ics
Criminology
Cuttural Studies
Mdhem ics

I nlernstiona I Econ o mic Relat io,t s
Envirunmenlal Protection
Pe ryogy
Socittl Poticy
Socittl llork
Lttw
S0ciology
Inle,alional Relotions
Eu$ler,, studies

Monagemenl

,:,.ior n: ndz4)y specjuln6lgivtpisuje ,siq zgodnie z'l'abelq nr I, np. cuhure studies (vtiedzu o kulturze)

Tabela 4 Nazwy specjalnoSci na kierunkach studi6w wjgzyku polskim iangiclskirn

kierunek w specjalnoSci y,ilh mqor in
biologia - biologia o96lna imolekularna

- biologiaSrodowiskowa
- biologiaeksperymentalna

imolekularna
- ekologia i zarz4dzanie (rodowiskiem

przyrodnlczym
- mikrobiologia
- agrobiologia

- biologia s4dowa

- biologia molckularna

- Genenla l Molecular Bi\ktgt
- EnvironrnentutlEiol(tg!
- Experimetrt(l and Moleculu BiologJ)

- Ecology md En ronme, d
Manugemeul

- Microbiulug.tl

- Agrobiotogy,

- Forensic biolog!
- Moleculu hiology

chemia analityka chemiczna
chemia materialowa
chemia podstawowa

chemia 2ywnoSci

chemia (rodowiska

chemia medyczna

- Chemia,l 
^nnlltics- Msteriols Chemislr!

- Generul Chamislr!
Food Chemislr!

- Environmc tul Chemislr!
- Medicd chemistrt

ekonomia - rachunkowosi ifinanse
- handel zagraniczny
- tunkcjonowan ie irozw6j gospodarki

wsp6lczesncj
- gospodarka regionalna i lokalna
- przedsigbiorstwo na rynku
- ekonomia rozwoju regionalnego
- rachunkowoSi i finanse

przedsiEbiorsrw

- rachunkowosiipodatki

- Acceuntitrg and Finance
- Foreign I-roda
- Contempo tr! Econom! Olrcroti,n

(nd Devek,pnenl
- Regional un Local Economy
- Corpornte Muket
- Economics t,f Regional Devek,pment
- Acco,anling ut.l Corporde Fin(nce

- A(cqurltutcy ontl 'litxes
ekonont lczno-prawny - seKtor prywatlly

- scktor publiczny
Private Secl0r
Public Se.tor

filologia polska - edylorsko-lilologiczna
- filozoficzno-fi lologiczna
- publicystyczno-dziennikarska

promooja miasta i regionu
edytorska
i nforrnacy j no-ksipg oznaw c z.a

wspolczesne bibliotekarstwo i
inforrnacja naukowa

- Editing (n.l Philolog!
- Philosoph! utt Phitotov
- Current Altitirs (nd Joumdism
- City an Rcgion promoliot,
- Editing
- ltrfornurtion ut.l Book Stulies
- Contetnpqrur! lihr(r! 0,r!

informolion s(ience
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filologia filologia angielska
filologia bialoruska
fi lologia bialoruska z.jEzykiem
angie lsl<im
filologia francuska
filologia rosljska
fi lologia rosyjska z.jEzykiem
angiclskim
filologia rosyjska konrunikacja

.jEzykowa w sferze biznesu
jEzyk angielski stosowany,
z hiszpanskim
filologia bialoruska
slowianoznawstwo wschodnie
jqzyk francuski stosowany,
z hiszpariskirn
filologia rosyjska z jgzykiem
bialoruskim
jgzyk angielski stosowany z jQZykiem

rosyjskim

English Philology
Belorussi(n Phiblogl
Belorussiun Plribl|gy und the English
L.tnguq:e
French Philologlt
Russi t I'hilolog!
Russtun I'hilologJt (nd the English
Lsnguqle
Russi(u I'hilologJ) - Lungu(ge
Communictliot, in Business
Applied English Sludies b,ith the
Spunish Lrnguage
Belorussitn Philok,$t - E6l Slavonic
Studies
Appliel French Sludies wilh the
Sptnish Lmguage
Russi(n I'hilology with the
Relorussiurt Lsnguage
Applied I in gu isti cs ( En glish teith
Russian)

fizyka - fizyka medyczna

- fizyka do(wiadczalna
- fizyka tcoretyczna

Medicul Physics
E.rpe|ime t aI Ph)'sict
Theorcticql Physics

h isbria - ochrona i protrocia dziedzictwa
kull ufowego

historia kultury

- historia spolcczna

- Prolecliotr tttd Promotion of Cullurd
Hefituge

- Cullurol HistorJl

- Socid llisl,r.y
cornputer Sricnce gratika komputerowa i mukirnedia

infbrmatyka tcoretyczna

- informatyka w medycynie

inteligcntne metody obliczen iowe

- technolosie internetowe i mobilnc

Computcr Gruphic's und Multimediu
Th eo rcl icttl Cotnputer Sc i en ce
Compuler Scie ce in Medicine
I nle lligen I Co ml ul itrg M et h ods

Internel utd Mohile Technohsies
kultLrroznawstwo - turystyka kultu|owa

- reklanra ipublic relations
rnedia i kornunikowanie
kultura Podlasia

- kultlrra III wieku
fllmoznawstwGmedioztrawstwo

- krytyka szruki

- kultura Podlasia

Cultufttl 'l0urism

- Advertising nd Puhlic Rel i,trs
- Merlio ond Communicdions

- Podk$ia (itllurc
- Cullure 0ftlte Third Age

- Film (nd llediu Studies

- Arl Criticism

- Po.Ilasie cullure
matematyka - matcmatyka finansou'a - Ffuanci(lMathcnutlics
migdzynarodowc
stostrnki eospodarcze

handel migdzynarodowy
wsp6lpraca nrigdzynarodowa

- Internnliarrr l Trtule
- I lern iqn(l CooDe tti,n

ochrona Srodowiska - mil(robiologia (rodowiska

- ochrona plzyrody
- chemia 3r'odowiska

- Envir|nmentql MicrohiologJ)
- N ure I'rutection
- EnvironnrcntslChemislry

pedagogika r pedagogika opickuiczo-wychowawcza

- pedagogika rewalidacyjna

- pedagogika re so c.jalizacy.ina
- edukacja dla bezpieczetlstwa

- anirnacja kultury z arteterapiE

- edul(aoia medialna
- pedagogikaprzcdszkolna

- pedagogikawczcsnoszkolna

- praca socjalna
- edukacja wizualna
- menadzcr oSwiaty

- pedagogika regionalna i

- Childc(re (nd School Counselling
Ped(gogy

- RevalituttiqnPedagogy

- Re-educulion Pe ogogy
Safe4' Educalion

- Culturul Mutogeme,rt (nd Art
T her(p.y
Me{lia Dlucali0rt

- Preschool I'ed(gogv
- Early Elenentury School Pedagogy
- Social Work
- Visuul Etlucalion
- School Mtntger
- Regiotttl and Inlerculturr Peclagogy



miQdzykulturowa

- przedszkolna iwczesnoszkolna

- soc-jologia wrclokulturowo6ci

- spoleczeistwo obywatelskie z politykq
regionalnq

- soc_jologia komunikacji spolccznej i
rnedidw

- badanie opinii izachowarl rynkowych

- socjologla ekonorniczna

- Preschool tnd Eurlv School
Eductrli0n

- Socittlogy uf Mulliculturulisnt

- Civil Society und Regiottrtl Policy

- Sociolttglt of Sociul Comnunicotion
flnd lhe Mc i(

- Opinion Polling md Muket
Behaviors Resetrch

- Economic Sociologl

socjologia

zatzqdzat\rc - zarz4dzanie plzcdsiqbiorstwem
- zarzqdzanic organizaciam i publicznymr

Corpor le lll(n(gemenl
- Public Orgxnizotiq s Mn ulemenl

area of cducaridr iD rh c t\ctd ot': obszat kszl atcenia w zakresls neyl{ wpisuje siQ zgodn ic z 'l'abclq nr 5,

l?p humanities (humonistycznych)

'l abcla 5. Obszary ksztalcenia w zakresie nauk wjEzyku polski i angielskirn

education protile :gerrcrul rcudemic (<tgtilnoukade micki) pnrcticol (proktyczny)

the flnal gradc: oceny na dyplomie wpisuje siQ zgodnie z Tahelq nr 6, np_ goott plus (dobry plus)

'l abela 6. Oceny na dyplomic w -jqzyku polskim i angielskirr.

Oceny na dyplom ie

w jgzyku polskinr
Occny na dyplomie
w jpzykLr anqielskirn

banlzo dobty

dobry plus

uoDry

doslulec:n), Plu.\

doslalecz14:

wry good

goo plus

good

tidisfrcbr! plus

s isJnclor))

the degrcc a\\'ardcdl licencjnt, m(gister

orr dulu cgzuminu dyplomou,ego, np. 25-06-2011

Pl.tce Bial)'sk,k

D,trc. datlt .rporzqdzenia dyplomu, np. 2s-06-20 t t
5
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obszar ksztalcenia
w zakresie nauk

humanistycznych

spolecznych

Scrslych

przyrodniczych

lcchnrcznych

humanities

social sciences

science

natural sciences

technical scicnccs

arca ofeducation
in thc field of


