
Zalzqdzenie nr ll
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 29 maja 2Ol4 r.

w sprawic zasad sporzqdzania dyplomdw ukortczenia studitiw oraz suplementdw
do dyplomdw

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
I wrzeSnia 201| r. w sprawie tytul6w zawodowych nadawanych absolwentom studi6w,
warunk6w wydawania oraz niezbgdnych element6w dyplom6w ukoriczenia studi6w
i Swiadectw ukonczenia studi6w podyplomowych oraz wzon) suplementu do dyplomu
(Dz. U. Nr 196 poz. l167), Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia
l4 wrzeSnia 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi6w (Dz. U. Nr 201, poz. 1188)

oraz w zwi4zku z Uchwalq Nr 1409 z dnia 19 czerwca 2013 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku w sprawie wzor6w dyplom6w ukofczenia studi6w wy2szych wydawanych
przez Uniwersy.tet w Bialymstoku zarz4dzam, co nastgpuje.

$l
Ustala sig jednolite zasady sporz4dzania dyplom6w ukoriczenia studi6w wyzszych
wydawanych przez Uniwersytet w Bialymstoku stanowi4ce Zal4cznik nr I do niniejszego
Zarz4dzenia oraz zasady sporz4dzania suplement6w do dyplomu stanowi4ce Zalqcznik nr 2
do niniej szego Zarz4dzenia.

$2
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Rektora Uniwersytetu w'Bialymstoku

z dnia 29 maja 2014 r.

Zasady sporzqdzania dyplomu ukoriczenia studiriw wyZszych

Zasady og6lne
W terminie 30 dni od dnia ukoriczenia studi6w uczelnia sporz4dza i wydaje
absolwentowi dyplom ukoriczenia studi6w wraz z dwoma odpisami.

Dyplom ukoi.rczenia studi6w moze byi odebrany osobiScie, po uprzednim wniesieniu
op\aty, przez absolwenta lub przez osobg przez niego upowaznion4. UpowaZnienie
powinno zawiera(, potwierdzenie autentycznoSci podpisu osoby upowazniajqcej
dokonane przez uczelnig lub notariusza.

Na pisemny wniosek absolwenta Uczelnia wydaje dodatkowy odpis/odpisy dyplomu
w tlumaczeniu na nastgpuj4ce jgzyki obce: angielski, francuski, hiszpariski, niemiecki
lub rosyjski. Odpis/odpisy w tlumaczeniu na wybrany jgzykljgzyki obce wydawane sq

w terminie 30 dni od dnia zlo2enia wniosku, po uprzednim wniesieniu oplaty oraz
dostarczeniu dodatkowej fotografi i.

Wniosek, o kt6rym mowa w pkt.3 absolwent powinien zloZyi w terminie 30 dni od dnia
ukoirczenia studi6w.

W przypadku utraty oryginalu dyplomu absolwent moZe wystqpii do uczelni
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

Duplikat wystawia sig na oryginale druku dyplomu, wedlug wzoru obowi4zuj4cego
w okresie wystawienia oryginalu, bez fotografii. Nad miejscem przeznaczonp
w oryginale dyplomu na fotografig naleZy umieScii wyraz ,,Duplikat" (czcionka Times
New Roman l2 pkt, wersaliki oraz wyrazy ,,wydano dnia" i datg wydania duplikatu
zapisan4 w fbrmacie dzieri-miesiqc (slownie, w dopelniaczu)-rok, czcionka Times New
Roman 9 pkt. Duplikat podpisuje rektor. Duplikat ma moc oryginalu i moZe byi
wystawlany ponownre.

W przypadku braku druku wzoru dyplomu obowiqzujqcego w danym czasie, duplikat
wystawia sig na przygotowanym przez uczelnig formularzu, zgodnie z tre5ciE oryginalu
dyplomu.

Nie dokonuje sig sprostowari w treSci dyplomu. Dyplom zawieraj4cy blgdy lub omylki
podlega wymianie.

II. Szczeg6lowa instrukcja dotyczqca wypelniania tre5ci dyplomu ukoriczenia studit6w
wyZszych

l. W tre6ci dyplomu:

1) po wyrazie "Pan"/,,Pani" wpisuje sig imig/imiona i nazwisko/nazwiska
(w mianowniku) zgodnie z brzmieniem zapisanym w dokumentach stanowiEcych
podstawg przyjgcia na studia; w przypadku cudzoz'iemc6w zgodnie z brzmieniem
zapisanyrn w paszporcie lub innym dowodzie toZsamoSci, czcionka Times New Roman
I I pkt, pogrubiona pochyla,

2.

3.

5.

o.
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2) ,data urodzenia" zapisywana w formacie dzieri-miesi4c (slownie, w dopelniaczu)-rok,

np. I2 wrTeSnia 1990 r., czcionka Times New Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla,

3) po wyrazach ,,n.riejsce urodzenia" nazwg miejscowoSci polskiej wpisuje sig

w mianowniku, w przypadku absolwent6w urodzonych poza granicami Polski nazwa

mie.jscowoSci winna by6 wpisana w oryginalnym brzmieniu. Dopuszczalne jest

wpisanie lunkcjonuj4cego w powszechnym uzyciu w jgzyku polskim odpowiednika
nazwy miejscowoSci, np. Wilno, jednak w tych przypadkach zaleca sig dopisanie po

nazwie miejscowoSci nazwy kraju, tj. Wilno (Litwa), czcionka Times New Roman

9 pkt, pogrubiona pochyla,

4) ,,Nr dyplomu" czcionka Times New Roman I 1 pkt, pogrubiona pochyla,

5) ,,nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w Bialymstoku" wpisuje

sig nazwg wydzialu (wszystkie WrMy z wielkich liter), czcionka Times New Roman

9 pkt, pogrubiona pochyla,

6) po uyrazach ,,forma studi6w" wpisuje sig ,,studia stacjoname" lub ,,studia
niestacjonarne", czcionka Times New Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla,

7) po wyrazie ,,kierunek" wpisujg sig nazwg kierunku studi6w (w mianowniku, wszystkie

wyrazy z wielkiej litery), czcionka Times New Roman 11 pkt, pogrubiona pochyla,

8) po wyrazie ,,specjalno56" wpisuje sig nazwg specjalnoSci (nazwg w mianowniku,
wszystkie wynzy z malej litery), w przypadku braku nazwy specjalnoSci wpisuje sig

wyrazy ,,kierunek realizowany bez podzialu na specjalnoSci", czcionka Times New
Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla,

9) po wyrazach ,,obszar ksztalcenia w zakresie nauk" wpisuje sig nazwg obszaru

ksztalcenia w zakresie nauk, zgodnie z Uchwalq Senatu UwB w sprawie okreSlenia

efekt6w ksztalcenia dla danego kierunku studi6w (wszystkie wyrazy z malej litery)'
czcionka Times New Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla,

10)po wyrazach ,,prolil ksztalcenia" wpisuje sig wyraz ,,og6lnoakademicki" lub wyraz

,,praktyczny" zgodnie z Uchwal4 Senatu UwB w sprawie okreSlenia efekt6w
ksztalcenia dla danego kierunku studi6w, czcionka Times New Roman 9 pkt,

pogrubiona pochyla,

I l) po wyrazach ,,wynik studi6w" wpisuje siE oceng slownie, bez odmiany (bardzo dobry,

dobry plus, dobry. dostateczny plus, dostateczny), czcionka Times New Roman 9 pkt,

pogrubiona pochyla,

12) po wyrazach ,,uzyskany tytul zawodowy" wpisuje sig tytul zawodowy nadawany

absolwentom studi6w wy2szych (w mianowniku): ,,licencjat", ,,magister", czcionka

Times New Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla,

l3) ,,data uzyskania tytulu zawodowego" zapisywana w formacie dzieri-miesi4c (slownie,

w dopelniaczu)- rok np. 12 maja 2014 r., - zgodna z dat4 Wzeprowadzenia egzaminu

dyplomowego, czcionka Times New Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla,

l4) data wystawienia dyplomu zapisywana jest w formacie dzieri-miesiqc (slownie,

w dopelniaczu)-rok, czcionka Times New Roman 9 pkt, pogrubiona pochyla.

Zdlgcia:

l) na oryginale i na wszystkich odpisach dyplomu nale?y umieszczai identyczne zdjgcia

o wvmiarach 45x65 mm.



J.

2) niedopuszczalne jest przeklej mie zdjg1 z vytloczon4 jtt2 pieczgci4,

3) studenci zobowiqzani s4 do zloienia kompletu zdjgt pned egzaminem dyplomowym,
w celu uniknigcia op62nieri w wydawaniu dyplom6w.

Pieczgcie urzgdowe i piecz4tki:

l ) na stronie drugiej dyplomu fotografra posiadacza dyplomu pieczgtowana jest pieczgci4
urzgdow4 Uczelni do tloczenia na papierze,

2) na stronie trzeciej dyplomu przystawiana j est pieczgi urzgdowa uczelni (mala pieczg6

mokra czerwona Wydziatu),

3) na stronie trzeciej dyplomu przystawiane s4 piecz4tki imienne Dziekana oraz Rektora.



ZalEczr:lk w 2

do Zarz4dzenia nr | |
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 29 maja 2014r.

Zasady sporzqdzania Suplementu do dyplomu ukofczenia studi6w wyZszych

I. Zasady ogrilne
l. Przed przystqpieniem do przygotowania Suplementu pracownik dziekanatu Wydzialu

jest zobowi4zany do:
l) zweryfikowania poprawnoSci i kompletnoSci danych znajduj4cych sig

w systemie USOS,
2) zweryfikowania poprawnoSci i kompletno6ci danych znajduj4cych sig na kartach

okresowych osi4gnigd studenta oraz protokolach zaliczenialegzaminu, a takZe
danych widniej4cych na protokole egzaminu dyplomowego, a szczeg6lnoSci
w zakresie ustalonego na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej wyniku ukoriczenla
studi6w, zgodnie z zapisami Regulaminu studi6w UwB.

2. W przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidlowoSci danych pracownik dziekanatu
niezwlocznie zwraca sig do:
1) przewodnicz4cego komisji egzaminacyjnej celem dokonania stosownego

sprostowania w protokole egzaminu dyplomowego,
2) dziekana wydzialu celem dokonania sprostowania na innym dokumencte

potwierdzaj4cym przebieg studi6w.
3. TreSi suplementu do dyplomu wpisywana jest czcionkq: Times New Roman, I I pkt,

kursywa.
4. Suplement w jgzyku polskim sporz4dzany jest w dw6ch egzemplarzach: jeden

wydawany jest absolwentowi, jeden (odpis) przechowlnvany w aktach studenta.
Supfement wydawany jest l4cznie z dyplomem i jego odpisami.

5. Na pisemny wniosek studenta uczelnia wydaje suplement tlumaczony na jgzyk
angielski.

6. Odpis suplementu do dyplomu w tlumaczeniu na jgzyk angielski wydawany jest

w iloSci wskazanej we wniosku studenta, nie wigkszej jednak niz trzy odpisy.
7. Podpis dziekana wydzialu na suplemencie i datajego sporz4dzenia powinny byi zgodne

z podpisem i dat4 sporz4dzenia dyplomu.
8. W suplemencie wszystkie jego pola powinny byi wypelnione
9. Za weryfikacjg tredci zamieszczonych w poszczeg6lnych punktach suplementu

odpowiedzialny jest pracownik dziekanatu sporz4dzaj4cy ten dokument.
I 0. Na suplemencie do dyplomu nie dokonuje sig sprostowali. Suplement zawieraj4cy blgdy

lub omylki podlega wymianie. Absolwent, kt6ry zauwuZyl bl4d w suplemencie juZ po
jego odbiorze, zobowipany jest zloZyt pisemn4 proSbg o jego wymiang. Nowy
dokument sporz4dzony jest z biel4cq datq i podpisany przez aktualne wladze. Za
wyrniang suplementu nie pobiera sig oplaty.

I I . W przypadku koniecznoSci wydania duplikatu suplementu naleZy:
1) na druku suplementu, pod wyrazami ,,SUPLEMENT DO DYPLOMU" umie6cii

w kolorze czamym wyraz: ,,DuplikaI" oraz datg wydania duplikatu wedlug
nastgpuj4cego wzoru:



.,SUPLEMENT DO DYPLOMU
WaZny z dyplomem m...

DUPLIKAT
wydano dnia ...... roku"

2) w miejscu podpisu dziekana wydzialu (pkt 7.2) naleZy wpisad tytulistopieri
naukowy oraz nazwisko osoby, kt6ra podpisala oryginal suplementu,

3) duplikat podpisuje, w miejscu przeznaczonym w oryginale na podpis dziekana,
wyl4cznie aktualnie urzgdujqcy reklor.

ll. Szczegrilowa instrukcja dotyczqca wypelniania treSci suplementu - w przypadku
sporz4dzania suplementu w jgzyku polskim tego dokumentu naleZy wypelnii go

treSciami wedlug nastgpuj4cych zasad:

UNIWERSYTET w BIAI,YMSTOKU

Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanyrn przez Komisjg
Europejsk4, Radg Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyi obiektywnycn
i pelnych inlbrmacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznania kwalifikacji
akademickich i zawodowych w kraju i za granic4. Suplement zawiera opis rodzaju,
poziomu, kontekstu, treSci i statusu odbytych studi6w i pomy5lnie ukoriczonych przez
osobg wymieniona w oryginalnym dyplomie . Opis ten nie powinien zawiera( Zadnych
sad6w warloSciujqcych, stwierdzef o r6wnowa2no5ci lub sugestii dotycz4cych uznania.
Powinien dostarczy6 informacj i odno6nie do wszystkich oSmiu sekcji. Tam gdzre

informacja nie zostala podana, naleZy wyjaSnid przyczyny jej braku.

SUPLEMENT DO DYPLOMU
waLny z dyplomem nr........,,

naleZy wpisai numer, znajduj4cy sig na dyplomie, nadany centralnie w rejestrze
dyplom6w prowadzonych przez Dzial Rektorski.

- w przypadku sporz4dzania odpisu suplementu przeznaczonego do akt dokument nalezy
wykona6 zgodnie z zasadami obowi4zujqcymi dla oryginalu suplementu,
z zastrzeleniem, ze tytul suplementu nalezy wpisa6 wedlug niZej podanego wzoru:

SUPLEMENT DO DYPLOMU
(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)

waLny z dyplomem nr........,

I. INFORMACJEO POSIADACZU DYPLOMU
l.l. Nazwisko:

- naleZy wpisa6 zgodnie z treSciq zamieszczon4 na dyplomie
t.2. Imig (imiona):

- nale2y wpisa6 zgodnie z treSciE zamieszczon4 na dyplomie
1.3. Data urodzenia (dzierh, miesi4c, rok):

naleZy wpisai zgodnie z treSci4 zamieszczon4 na dyplomie
1.4. Numer identyfikacyjny, kod studenta albo numer albumu:

- nale|y wpisai numer albumu nadany studentowi

2. INFORMACJE O DYPLOMIE
2.r OkreSlenie uzyskanegowyksztalcenia (tytulzawodowy):



- nalezy wpisad peln4 nazwg okre6lajqcq posiadane wyksztalcenie (t14ul zawodowy)
w jej oryginalnym brzmieniu jgzykouym w lbrmie nieodmienionej
(w mianowniku) , z malej litery, np. ,.licencjat", ,,magister"

Kierunek studiriw i specjalno56 oraz profil ksztalcenia

- naleZy wpisad zgodnie z treici4 zamieszczonq na dyplomie:
r kierunek studi6w - nale2y wpisai nazwg kierunku wielk4 liter4, w fonnie

nieodmienionej, np. Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Filologia
Polska, Fizyka,

. specjalno6d - nale2y wpisac nazwg specjalno6ci ma14 liter4 w brzmieniu
zatwierdzonlan przez Senat UwB, w formie nieodmienionej, w przypadku
braku specjalnoSci na danym kierunku i poziomie ksztalcenia nalezy
umieScii zapis:,,kierunek prowadzony bez specjalnoSci",

r profil ksztalcenia - nale2y wpisai w formie nieodmienionej odpowiednio:
,.profi I o96lnoakademicki" lub,,profi I praktyczny"

przyklad: kierunek Migdzynorodou,e Slosunki Gospodarcze, specjulnoit:
w sptilp rac a migdzynarodow a, pr oli I o g(tl noakade m ic ki.

Nazwa i status uczelni wydajqcej dyplom:

- naleZy wpisai:
Unhaersytel w Bialymsloku, Il'yclzial...
Uniwersylet w Bialymstoku publiczna uczelnia akademicka dzialajqca na
podslawie Slatutu i ustawy Prawo o szkolniclv,ie v)))zszym. Zoslala pou,olana
ustawq z dnia l9 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 102, poz.612), poprzednio znuna iako
Uniwersylet Warszawski Filia w Bialymstoku. Posiado uprawnienia do nadawania
slopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prawo do wnioskowania
o norlau,snie lylulu naukowego pro/bsora. Uczelnis kszlalci u, duchu Ilielkiej Karly
Uniwersytel6w Europejskich i jesl sygnatariuszem Porozumienia Uniwersylet6w'
Polskich na Rzecz Jakoici Kszlalcenia. Uniwersytet u, Bialymsloku prowadzi
ksztalcenie oraz badania naukowe zwi4zane z obszarem nauk humanistycznych,

spol e cz nyc h, i c i slyc h i przyrodnic zyc h.

Uwaga: jeZeli wydzial lub dany kierunek posiada akredytacjg, odpowiednio
instytucjonalnq lub programow4 Polskiej Komisji Akredflacyjnej, w tym miejscu
moZna poda6 informacjg wedlug nastgpuj4cego wzoru:

,,Kierunek studi6w uzyskal pozytlu,nq/wyr6zniajqcq oceng progromowq Polskiej
Ko m is i i Akr edytacyj nej ".

,, Wydzial uzyskat pozylyu,nq/u'yrit2nia.jqcq oceng instytucionalnq Polskiej Komisji
Akredytacyjnej ".

Nazwa i status uczelni prowadz4cej studia (jeieli jest inna niL wymieniona w pkt
2.3.)

- nale2y wymienii nazwy uczelni, w kt6rych student zaliczyl czgSt programulzajqt
(np. w ramach programu ERASMUS, MOST, itp.). Informacjg o statusie prawnym
uczelni zagranicznej moZna uzyskai w podleglym MNiSW Biurze UznawalnoSci
Wykszlalcenia i Wymiany Migdzynarodowej, pelni4cym rolg o6rodka ENIC -
NARIC

- Jeryk(igzyki)wykladowy/egzamin6w
- nale?y wpisai jgzyk wykladowy, w kt6rym prowadzone byly studia
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INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAT,CENIA
Poziom posiadanego nyksztalcenia :

- naleZy wpisai dokladny poziom posiadanego wyksztalcenia,
przyklad: studia pierwszego stopnia./studia drugiego stopnia/jednolite studia
magisterskie.

Czas trwania studi6w wedlug programu:

- naleZy wpisa6 czas trwania studi6w semestrach odpowiednio: 6 semestr6w /4
semestry/ l0 semestr6w.

Warunki przyjgcia na studia:

- nale?y wpisai zasady przyjgt, na I rok studi6w obowi4zuj4ce w roku przyjgcia
absolwenta na studia w Uniwersytecie w Bialymstoku,

- w przypadku przeniesienia z innej uczelni nalezy poda6 informacjg o warunkach
przyjgcia na sludia w UwB w odniesieniu do rocznika, w kt6rym student rozpocz4lby
studia w UwB (a nie w roku przeniesienia sig na UwB).

4. TNFORMAcJE o TREScI sruDtOw I osr4cNrqrycH wyNIKAcH
4.t Forma studi6w

- nale2y wpisai odpowiednio: studia stacjoname/ studia niestacjonarne.
4.2 Wymaganiaprogramowe

- nale2y wpisai numer, datg uchwaly Senatu UwB okre5laj4cej efekty ksztalcenia dla
danego kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia wedlug nastEpuj4cego wzoru:

,,efekly ksztalcema dla kierunku studi6w zostaly okre5lone Uchwalq nr ... Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia. . ., dostgpne na stronie intemeloweJ
Uniwersytetu w Bialymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej".

4.3 Szczeg6ly dotyczqce przebiegu studiriw: skladowe programu studiriw oraz
indyvidualne osiqgnigcia, uryskane oceny/punkty ECTS

- naleZy wpisai informacje na temat planu studi6w zrealizowanego przez absolwentz',
tj.: nazwy przedmiot6w, liczbg godzin i uzyskane oceny (bez ocen niedostatecznych
ze wszystkich egzamin6w i zaliczeh, a takze liczbg punkt6w ECTS uzyskanych za
kaZdy przedmiot (modul ksztalcenia) objgty programem studi6w,
w przypadku student6w, kt6rzy w trakcie studi6w uzyskali wpisy z 1zw. l4cznym
dopuszczalnym deficltem punkt6w ECTS, przedmioty powtarzane naleZy wpisad
w semestrze, w kt6rym faktycznie byly zrealizowane a nie w semestrze w kt6rym
powinny byi realizowane zgodnie z planem studi6w; analogicznie nale2y post4pi6

w przypadku przedmiot6w realizowanych z :oqyzszego roku studi6w,

- jezeli student przeni6sl sig do UwB z innej uczelni, w suplemencie naleZy

uwzglgdnii tylko te przedmioty z innej uczelni, kt6re zostaly zaliczone decyzj4
dziekana w poczet programu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania kwalifikacji na

danym poziomie - w6wczas r6wnie2 dziekan wydzialu decyduje pod jak4 nazwq

w dokumentacji przebiegu studi6w wpisuje sig przedmiot zrealizowany na innej
uczefni; pozostale przedmioty zrealizowane na innej uczelni, na pisemny wniosek
studenta mozna wpisai w pkt. 6.1 . jako dodatkowe osiqgniEcia.

- w przypadku studenta, kt6ry realizowal czg56 programu studiow w partnerskiel
uczelni zagranicznej (np. w ramach programu ERASMUS lub innej urnowy) w pkt
4.3. naleZy wpisa6 przedmioty realizowane w tej uczelni i uznane na poczet

kwalifikacji przez dztekana wydzialu zgodnie z podpisanym, przed q'jazdem
studenta, ,.Porozumieniem o programie zajg,t" i przekazanym przez uczelnig
partnersk4 .,Wykazem zaliczeff'; nazwy przedmiot6w zrealizowanych w uczelniach
zagranicznych nale2y wpisai w oryginalnym brzmieniu zapisanym przez uczelniE



partnerskq w ,,Wykuie zaliczeh"; oceny za przedmioty zrealizowane za granicq
naleZy wpisai juZ po konwersji na skalg ocen slosowan4 na UwB,

- przedmioty realizowane dodatkowo, poza programem studi6w - za zgod1 dziekana
wydzialu np. w ramach dodatkowej puli 30 pkt ECTS - nalezy wrykazat,

w dodatkowej tabeli z adnotacjq: ,,osi4gnigcia dodatkowe",

- pod informacjq dotycz4c4 przebiegu studi6w (wykazem zrealizowanych w cyklu
ksZalcenia przedmiot6w) naleZy wpisai wyjaSnienie uZytych skr6l6w,

- pod wyja5nieniem skr6t6w nale2y wpisac l4czn4 liczbg punkt6w ECTS, uzyskan4
Sredniq ocen ze studi6w (obliczon4 zgodnie z Regulaminem studi6w UwB) oraz tytul
pracy dyplomowej.

4.4 System ocen i - o ile to moZliwe -spos6b ich przyznawania:

- nale?y wpisa6 informacjg wedlug nastgpuj4cego wzoru:
,,System ocen zostal okreSlony w Regulaminie studi6w Uniwersytetu w Bialymstoku
uchwalonym przez Senat Uniwersytetu w Bialymstoku.
Zgodnie z $ 24:
I . Wszystkie przedmioty przewidziane planem studi6w koficzq sig egzaminem lub

zaliczeniem.
2. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiot6w stosuje sig nastgpuj4ce oceny

pozltywne: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny,
i oceng negatywnq - niedostateczny.

3. Ocenom okre5lonym w usl. 2 przyporz4dkowuje sig nastgpujqce wartoSct

liczbowe i oznaczenia literowe:
bardzo dobry
dobry plus
dobry

dostateczny 3

niedostateczny 2

dostateczny 3,5 D
plus

5A
4,5 B

E

F
4. Rada wydzialu okreSla, kt6re przedmioty niekoriczEce sig egzaminem mogq byi

zaliczane bez wpisywania oceny. Wpis6w takich nie uwzglgdnia sig przy
obliczaniu Sredniej.

Zgodnie z g 48:
l. PodstawE obliczenia ostatecznego wyniku studi6w s4:

3.

l) Srednia arytmetyczna ocen z egzamin6w i ocen koficowych
z przedmiot6w niekorlcz4cych sig egzaminem, z uwzglgdnieniem ocen
niedostatecznych, z zastrzezeniem, 2e uwzglgdnia sig oceng z egzaminu
komisyjnego, pomijaj4c oceng z egzaminu kwestionowanego w trybie
przewidzianym w $ 25 ust. l-2,
2, ocena pracy dyplomowej,
3) ocena egzaminu dyplomowego.
Ostateczny wynik studi6w stanowi sumg 0,7 Sredniej uymienionej w ust. I pkt.
I , 0,2 oceny pracy dyplomowej 0,1 oceny egzaminu dyplomowego. Wynik
zaokrqgla sig do dw6ch miejsc po przecinku.
W dyplomie ukofczenia studi6w wyZszych wpisuje sig ostateczny wynik
studi6w zgodnie z zasadq'.

do 3,40 dostateczny

od 3,41 do 3,80 - dostateczny plus

od 3,81 do 4,20 - dobry

2.



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), jezeli student uzyskal z pracy dyplomowej oraz egzaminu
dyplomowego oceny bardzo dobre".

l.s Wynik ukoficzenia studi6w

- nale|y wpisa6 skrwnie mal4 liter4 wynik ukoiiczenia studi6w zgodnie z treSci4 na

dyplomie, np. .,dobry plus", zgodnie z zasadami okreSlonymi w Regulaminie
studi6w.

5. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU
5.t.Dostep do dalszych studi6w:

- naleLy wskazai, czy dany dyplom upowaZnia do podjgcia dalszych studi6w
wyZszych, zwlaszcza studi6w prowadzqcych do uzyskania wyzszego poziomu
ksztalcenia,
przyklad: mo2liwo56 ubiegania sig o przyjgcie na studia drugiego stopnia, studia
trzeciego stopnia doktoranckie, studia podyplomowe

5.2.Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to mo2liwe)
podaje sig w przypadku gdy dyplom przyznaje absolwentowi okredlony status

zawodowy (np. w przypadku zawod6w z listy zawod6w regulowanych). Dyplom UwB
nadaje wylqcznie kwalifi kacje akademickie.

- w przlpadku UwB naleZy w 1ym punkcie wstawid poziomq kreskg: ,,

6. DODATKOWE INFORMACJE
6.l.Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach, otrzymanych nagrodach:

- nalezy wpisai wszelkie informacje nie zawarte w innych punktach suplementu,
a szczeg6lnodci infbrmacje o uzyskanych nagrodach rektora, o przyznanym
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego, informacje o udziale
i osi4gnigciach zwiqzanych z prac4 w kolach naukowych i organizacjach
studenckich, o odbytych ponadprogtamowych praktykach studenckich, wybitnych
osi4gnigciach artystycznych i sporto*ych, kt6re po6wiadczaj4 zdobycie
dodatkowych umiejgtnoSci lub kompetencji,

- wszelkie informacje o dodatkowych osiqgnigciach zawarle w tym punkcie sq

wpisylvane pod warunkiem udokumentowania ich na piSmie,

- w tym punkcie moZna taliZe podai, na pisemny wniosek studenta przedmioty
zrealizowane w innej uczelni (w tym zagranicznej) ntezaliczone
(nieuwzglgdnione) na poczet studi6w (i nieopisane w pkt.4.3).

t.z.D alsze Lr 6dla informacj i :

- nale2y wpisa6 informacjg dotycz4c4 moZliwoici pozyskania informacji o krajowym
systemie szkolnictwa wyzszego, uczelni i jej ofercie w zakresie ksztalcenia, np.:

. strona intemetowa Uniwersl'tetu w Bialymstoku; www.uwb.edu.pl,

. Statut Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadzony tJchwal4 nr 1222 Senatu

UwB z dnia 4 kwietnia 2012 r. (zp62n. zm.),
o Regulamin studi6w Uniwersytetu w Bialyrnstoku wprowadzony Uchwalq

nr 1225 Senatu UwB z dnia 25 kwietnia 201 2 r..
o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.nauka.'rov.pl.



7. POSWIADCZENIE SUPLEMENTU
7.1 Data:

- wpisana w suplemencie data jego wydania musi byi zgodna z dat4 wydania
dyplomu.

7.2 Podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej:
7.3 Stanowisko osoby wymienionej w pkt 7.2.:

- pkt 7 .2. i 7 .3. nale2y umie6cii podpis i pieczg| Dziekana Wydzialu zgodnie
z wystgpujqcq na dyplomie.

7.4 Pieczq(. urzgdowa uczelni:

- nale2y umieScii pieczg6 urzgdow4 uczelni (tj. mal4 pieczgd mokr4 w kolorze
czerwonym).

8. INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE EDUKACJI
- ta czE{t, suplementu jest zgodna z treici4 okredlonq przez Ministerstwo Naukr

i Szkolnictwa Wvzszeso we wzorze suplementu.


