Uchwala nr 1723
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu studitiw (Jniwersytetu w

Bialymstoku

Na podstawie art. 16l ust. l i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wy2srym (t. j. Dz. tJ. 2 20 12 r., poz. 57 2 z pbin. zm.) uchwala sig,
co nastgpuje:

$1

senat uniwersretu w Biatymstoku uchwala Regulamin studi6w uniwersytetu
w Biatymstoku, stanowiqcy Zal4cznik do niniejszej Uchwaty.

$2

l. Traci moc Uchwala nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie Reguraminu studi6w (Iniwersvtetu
w Bialymstoku ze zmian4 wprowadzon4 Uchwal4 nr l3gl z dnia 17 kwietnia
2013 r.

2.Uchwalawchodzi w irycie z dniem

I

paftdziemika2}li r.

donard Etel

Zal4czntk
do Uchwaly nr 1723
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin studi6w
Uniwersytetu w Bialymstoku
Rozdzial I
Postanowienia o96lne
$1
Ninie.jszy Regulamin ma zastosowanie do prowadzonych na Uniwersytecie w Bialymstoku,
zwanym dalej UwB, studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia oraz jednolitych
studi6w magisterskich realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

l.
2.

$2

Regulamin studi6w UwB okreSla organizacjg i tok studi6w oraz zwi4zane z nimi prawa
i obowi4zki studenta.
Regulamin studi6w okreSla takZe warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych
uczni6w w zajgciach przewidzianych tokiem studi6w na kierunkach zgodnych
z uzdolnieniami uczni6w.

tj3
[IZyte w Regulaminie okreSlenia oznaczaj4:
l) cvkl ksztalcenia oznaezony okres realizacji danego programu ksztalcenia;
2) efektv ksztalcenia - zas6b wiedzy, umiejgtno3ci i kompetencji spolecznych uzyskanych
w procesie ksztalcenia w systemie studi6w;
3) etap studiriw - czg5i programu studi6w uyodrEbniona w planie studi6w, przewidziana do
realizacji w okredlonym czasie (semestr/rok akademicki),
4) indvwidualnv proeram studi6w (IPS) - program ksztalcenia maj4cy na celu
rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku (specjalnoSci) wraz
z planem studi6w ustalaj4cym indywidualn4 organizacjg toku studi6w i spos6b jego
realizacji;

5) indywidualna oreanizacia studi6w (IOS) -

6)

spos6b rcalizacji planu studi6w polegaj4cy
uczestnictwa
w zajgciach dydaktycznych i zaliczania
na ustaleniu indywidualnych zasad
przedmiot6w obj gtych planem studi6w;
nlan studirlw - element programu studi6w okreSlaj4cy szczeg6lowq organizacjp procesu
ksztalcenia, w szczeg6lnoSci lbrmg i wymiar godzin za19t dydaktycznych z przedmiot6w
przewidzianych do realizacji na kolejnych etapach (semestracVlatach) studi6w, formg
zaliczania poszczeg6lnych przedmiot6w (zaliczeniel egzamin) i przyporzqdkowan4 im
liczbg punkt6w ECTS oraz liczbg punkt6w ECTS rvymagan4 do uzyskania zaliczenia
kazdego etapu studi6w;

7) nunkw ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktriw) przyporz4dkowane poszczeg6lnym przedmiotom/modulom punkty zaliczeniowe,
8)

wyraZajEce Sredni naklad pracy studenta niezbgdny do uzyskania zalolonych dla tych
przedmiot6w/modu16w efekt6w ksztalcenia;
profil nraktvcznv - profil programu ksztalcenia obejmuj4cego moduly zajpi sluZqce
zdobywaniu przez studenta umiejgtnoSci praktycznych i kompetencji spolecznych,
realizowany przy zalo2eniu, ze ponad polowa programu studi6w okeSlonego w punktach
ECTS obejmuje zajgcia praktyczne ksztaltuj4ce te umiejgtno5ci i kompetencje, w tym
umiejEtno(ci uzyskiwane na zajgciach warsztatowych, kt6re s4 prowadzone przez osoby
posiadaj4ce doSwiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni4;

9) rrrofil

oe6lnoakademicki

-

profil programu ksztalcenia obejmuj4cego moduly

zajg6

zwi4zane z prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy zalolenfu,

ze ponad polowa programu studi6w okeSlonego w punktach ECTS obejmuje zajgcia
sluZ4ce zdobywaniu przez studenta poglgbionej wiedzy;
10) nrosram ksztalcenia - opis okre3lonych, sp6jnych efekt6w ksztalcenia dla danego
kierunku, poziomu i prolilu ksztalcenia oraz opis procesu ksztalcenia prowadzqcego do
osi4gniQcia tych efekt6w, wraz z przypisanymi do poszczeg6lnych modul6w tego procesu

ll)
12)
13)
14)

punktami ECTS;

-

opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania efekt6w
ksztalcenia okredlonych przez uczelnip dla danego kierunku, poziomu i profilu studi6w

nrosram studi6w

wraz z przypisanq do tego programu liczb4 punkt6w ECTS wymagan4 do jego zaliczenia;
rrrzedmiotv rriwnowa2ne - przedmioty, kt6rych efekty ksztalcenia s4 zbieZne i kt6rych
zaliczenie traktowane jest w rozliczeniu etapu studi6w jako ekwiwalentne;
rriwnowaine etapv studi6w
etapy studi6w, kt6rych efekty ksztalcenia sq zbieZne
i kt6rych zaliczenie traktowane jest jako ekwiwalentne;
notwierdzanie efekt6w uczenia sie formalny proces weryfikacji posiadanych efekt6w
uczenia sig zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studi6w oraz uczenia sig
niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego
spos6b
metodami
zwigksza.iqcymi zas6b wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych;
USOS Uniwersytecki System Obslugi Studi6w, za pomocq kt6rego prowadzona jest
dokumentacja przebiegu studi6w w formie elektronicznej;
APD system Archiwizacji Prac Dyplomowych, za pomoc4 kt6rego prace dyplomowe

-

-

w

l5)
l6)

i

-

student6w Uniwersytetu

w

Bialymstoku studi6w archiwizowane

s4 w

wersj i

elektronicznej.

Rektor

jest

$4
przelo2onym wszystkich student6w

i

sprawuje nadz6r nad dzialalnoSci4

dydaktyczn4 uczelni.

l.
2.
3.

l.

2.

$s

Dziekan sprawuje nadz6r nad realizacjq planu studi6w i programu ksztalcenia oraz
podejmuje decyzje we wszystkich, niezastrze?onych dla imych organ6w, sprawach
studenckich zwi4zanych z przebiegiem studi6w na wydziale.
Od podjgtych przez dziekana decyzji dotyczqcych indywidualnych spraw studenckich
przyslugu.je odwolanie do Rektora. Decyzje podjgte przez Rektora s4 ostateczne.
Odwolania do Rektora sklada sig za poSrednictwem organu, kt6ry wydal zaskarZonq
decyzjg, w terminie l4 dni od daty dorgczenia decyzji.

$6
Reprezentantem og6lu student6w UwB s4 organy samorz4du studenckiego.

Odpowiednie organy samorz4du studenckiego wyraZaj4 opinig, decydujq lub
wsp6ldecydujq z organami Uniwersytetu, w zakesie okredlonym obowi4zujqcymi
przepisami, we wszystkich sprawach dotycz4cych student6w.

$7

Dziekan, po zasiggnigciu opinii organu samorz4du studenckiego, moze powolai spo6r6d
nauczycieli akademickich opiekun6w lat. Do zadan opiekuna roku nale2y w szczeg6lno5ci
udzielanie pomocy, porady i konsultacji w sprawach zwi4zanych z problemami
dydaktycznymi i socjalnymi student6w oraz opiniowanie indywidualnych spraw student6w
zwi4zanych z tokiem studi6w, na wniosek zainteresowanego studenta lub dziekana. Dziekan
moZe okreilii szczeg6lowy zakres obowi4zk6w opiekuna roku.

Rozdzial II
Podejmowanie studi6w

I

.

2.

$8
Warunki i tryb rekrutacji na poszczeg6lne kierunki i formy studi6w okeSla Senat.
Studia na Uniwersytecie moZna podj4i r6wnieZ w trybie:
l) przeniesienia z innej uczelni,
2) wznowienia studi6w.
3) uznania efekt6w uczenia sig uzyskanych poza edukacj4 formaln4.

3. Warunki i tryb przyjgcia na studia kandydat6w, kt6rzy podlegali

4.
5.

6.

7.
8.

l.
2.

procedurze
potwierdzenia efekt6w ksztalcenia okreSla dziekan.
Szczeg6lowe zasady dotyczqce przeniesienia i wznowienia reguluj4 przepisy rozdziaht YI
niniejszego Regulaminu.
Nabycie praw studenta nastgpuje z chwil4 immatrykulacji i zlolenia Slubowania. Zlolenie
Slubowania student potwierdza na piSmie.
Prawa i obowi4zki studenta wygasaj4 z dniem ukoriczenia studi6w lub skre6lenia z listy
student6w,
zaslrzezeniem Ze osoba, kt6ra ukoriczyla studia pierwszego stopnia,
zachowuje prawa studenta do dnia 31 pu2dziernrka roku, w kt6rym ukoriczyla te studia
z wylEczeniem prawa do pomocy materialnej.
Warunki odplatno6ci za studia okeSla umowa zawarta w formie pisemnej pomigdzy
uczelniq a studentem. TreS6 umowy okre3la Senat.
Student otrzymuje legitymacjg studenck4, kt6ra jest dokumentem poSwiadczaj4cym status
studenta podlega zwrotowi z chwil4 wyga3nigcia praw studenta lub zawieszenia
w prawach studenta, zastrze|eniem 2e absolwenci studi6w pierwszego stopnia
zachowuj4 prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 3l pa2dziemika roku
ukoflczenia tych studi6w.

z

i

z

$e

Wybitnie uzdolniony uczeri szkoly ponadgimnazjalnej moze uczestniczyi w zgodnych
z jego zainteresowaniami zajgciach przewidzianych programem studi6w na wybranym
kierunku.
DecyzjE o uczestniczeniu ucznia

w

zajgciach podejmuje dziekan wydziaNu na wniosek
po uzyskaniu zgody rodzic6w lub prawnych
opiekun6w ucznia oraz zgody dyrektora szkoly, do kt6rej tczeh uczgszcza.
Uczefl obowi4zany jest do przestrzegania przepis6w obowi4zuj4cych na UwB.
Szczeg6lowy tryb i zasady uczestnictwa ucznia w zajgciach dydaktycznych oraz zasady
zaliczania tych zajgi okredla rada wydzialu.

ucznia. Wydanie decyzji nastgpuje

3.
4.

Rozdzial III
Prawa i obowiqzki studenta

L

810
Student ma prawo do:

l)

2)
3)

ze strony kazdego czlonka spolecznoSci
akademickiej,
zdobywania wiedzy, rozwijania wlasnych zainteresowai naukowych oraz korzystania
w tym celu z pomieszczen, urz4dzeh i Srodk6w onz zbior6w bibliotecznych uczelni
zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
decydowania, wsp6ldecydowania lub opiniowania we wszystkich sprawach
dotycz4cych student6w, w zakresie okre3lonym obowi4zuj4cymi przepisami,
poszanowania godnoSci osobistej

4) zglaszania do wladz jednostek organizacyjnych tczelni, za posrednictwem
wlaSciwych organ6w samorz4du studenckiego, postulat6w dotycz4cych program6w
ksztalcenia i ich realizacji oraz innych spraw waZnych dla przebiegu studi6w i spraw
bytowych student6w,
5) otrzymywania nagr6d i wyr62nieri,
6) wgl4du do informacli dotycz4cych toku studi6w za poSrednictwem indywidualnego
konta studenta w systemie USOS oraz wgl4du do zgromadzonych przez uczelnig akt
studenta,
7) zrzeszania sig wju2 istniej4cych organizacjach studenckich i zakladania nowych,
8) uczestniczenia w badaniach naukowych i zrzeszania sig w kolach naukowych
dzialaj 4cych na UwB,
e) uczestniczenia w zajgciach otwartych organizowanych przez uczelnig, zajgciach
realizowanych na innych kierunkach studi6w wynikaj 1cych z realizowanego przez
studenta programu studi6w oraz zajgciach nie objgtych planem studi6w na podstawie
aneksu do umowy zawarlej pomigdzy studentem a uczelni4,
10) konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich dyZur6w,
I l) realizacji czg3ci programu ksztalcenia na innej uczelni krajowej lub zagranicznej,
t2) uzyskania Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej oraz zakwaterowania w domach
studenckich uczelni na zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach,
13) korzystania z pomocy Biura Zawodowej Promocji Student6w i Absolwent6w UwB
w uzyskaniu informacji o miejscach pracy, mo2liwo6ciach odby'wania praktyk i stazy
zawodowych,
l4) korzystania z bazy materialnej uczelni zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
Student rozpoczynaj4cy studia ma prawo do przeszkolenia w zakesie praw i obowiqzk6w
studenta. Szkolenia prowadzi Parlament Student6w Rzeczypospolitej w porozumieniu
z samorz4dem studenckim Uniwersytetu.

s1

l.

Organy uczelni zobowi4zane s4 do podejmowania dzialaf zmierzaj4cych do zapewnienia
r6wnych szans realizacji ksztalcenia na studiach wylszych przez student6w
niepelnosprawnych, uwzglgdniajqc stopiefi i charakter niepelnosprawnoSci oraz specyfikg
danego kierunku studi6w.
Studentom niepelnosprawnym, kt6rym niepelnosprawnoSi ogranicza moZliwoSi pelnego
uczestnictwa w zajgciach i przyst4pienia do zalicze-h i egzamin6w w trybie og6lnie
obowiqzuj4cym, przysluguje prawo do skladania wniosk6w o zastosowanie
alternatywnych rozwi4zah umoZliwiaj4cych studiowanie, w tym takZe skladanie
egzamin6w i uzyskiwanie zaliczeh w formie dostosowanei do ich mo2liwoSci.
3. Dostosowanie formy uczestnictwa w zajgciach, uzyskiwania zaliczef' i skladania
egzamin6w nie prowadzi do zmniejszania wymagari merytorycznych w stosunku do
studenta niepelnosprawnego.
A
Wniosek o zastosowanie rozwi4zah altematywnych powinien byt, zaopiniowany przez
Pelnomocnika Rektora ds. Os6b Niepelnosprawnych i zlolony do wla5ciwego dziekana.
5. Szczeg6lowe zasady wprowadzania
zastosowania rczwi4zah alternatywnych wobec
student6w niepelnosprawnych okreSla Senat.

i

s t2
Do podstawowych obowi4zk6w studenta nalezy postgpowanie zgodne z lreici4 Slubowania
iR
Regulaminem, a w szczeg6lnoScr:
l) zdobywanie wiedzy,
2) poszanowanie praw i obyczaj6w akademickich,
3) dbalo6i o dobre imig UwB,

4) poszanowanie mienia Uniwersytetu,
5) przestrzeganie przepis6w obowi4zuj4cych na uczelni,
6) wypelnianie zobowi4zaf wynikaj4cych z podjgcia studi6w na danym kierunku,
a w szczeg6lnoSci uczestniczenie w zajgciach dydaktycznych, uzyskiwanie zaliczeh,
skladanie egzamin6w, odbywanie praktyk, zapoznawanie siE za po6rednictwem
indywidualnego konta w systemie USOS z wynikami zaliczeh i egzamin6w,
7) terminowe wypelnianie zobowi4zah wobec uczelni, w tym zapisywanie sig na zajqcia.
je6li taki obowi4zek istnieje na danym kierunku studi6w, wnoszenie oplat
uczelni4 umowy na realizacjg odplatnych uslug
zawartej
wynikaj4cych
edukacyjnych oraz zaliczanie obowi4zkowych szkoleri (np. szkolenia BHP),
8) niezwloczne powiadamianie uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu,
adresu e-mail, numeru telefonu, danych majqcych wplyw na uzyskanie pomocy
powodach absencji na
materialnej oraz niezwloczne zawiadamianie uczelni
dostarczanie
za(;wiadczenia
przypadku
choroby
a
zajEciach dydaktycznych,
lekarskiego.

z

z

w

o

Rozdzial IV
Organizacja studi6w

1.

J.
4.
5.

o.

$ 13
p62niej
ntZ 1 pa2dziernlka i trwa nie dluZej niz do 30
sig
nie
rozpoezyna
Rok akademicki
wrzeSnia nastgpnego roku kalendarzowego.
Ramow4 organizacjg roku akademickiego okreSla Rektor w porozumieniu z organami
samorz4du studenckiego, najp62niej do 15 czerwca roku poprzedzajqcego rok akademicki.
Rada wydzialu moze 'v4vznaczyd termin rozpoczgcia zalgt, na studiach niestacjonamych
wczeSniej szy niL dala rozpoczgcia roku akademickiego.
W ci4gu roku akademickiego Rektor moZe ustali6 dodatkowe dni i godziny, a dziekan dodatkowe godziny wolne od zaj96.
Dziekan, w porozumieniu z wydzialowym organem samorzqdu studenckiego, ustala
szczeg6low4 organizacjg roku akademickiego i harmonogramy sesji egzaminacyjnych na
poszczeg6lnych kierunkach i latach studi6w prowadzonych na danym rvydziale.
Szczeg6lowy rozklad i obsada kadrowa zajEi powinny byi podawane do wiadomoSci
studenta nie p62niej niz 7 dni przed rozpoczgciem semestru lub roku akademickiego.

$14
L Studia realizowane s4 wedlug program6w studi6w uchwalonych przez radE wydzialu,
zgodnie z w1'tycznymi ustalonymi przez Senat, po zasiggnigciu opinii wydzialowego
2.

3.
4.

5.

organu samorzqdu studenckiego.
Programy ksztalcenia powinny byi o96lnie dostgpne. Informacja o programie ksztalcenia
dla danego cyklu ksztalcenia jest podawana do wiadomoSci student6w poprzez
zamieszczenie jej na stronach intemetowych wydzialu, nie p62niej ni2 na trzy miesi4ce
przed r ozpoczgciem roku akademickiego.
Zmiany program6w ksztalcenia nie mog4 byd wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia,
chyba Ze odrgbne przepisy dopuszczaj4 mo2liwoSi wprowadzenia zmian.
Prowadz4cy zajgcia, nie p62niej niz w terminie 14 dni przed rozpoczqciem zaj96 z danego
przedmiotu, udostgpnia studentom za pomocQ systemu USOS sylabus przedmiotu,
zawieraj4cy okreSlone przez Senat informacje szczeg6lowe o przedmiocie oraz zasadach

i formie realizacj i i zaliczenia zajg(,.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiany terminu realizacji przedmiotu lub
formy prowadzenia zajg(,, z zastrzeleniem 2e zmiany te nie wplynq na zakladane dla
danego etapu studi6w efekty ksztalcenia i zapewni4 uzyskanie wymaganej do zaliczent'a

byi wprowadzone nie
polniej niz na trzy miesiEce przed rozpoczgciem roku akademickiego, w trybie

semestru/roku studi6w liczby punkt6w ECTS. Zmiany powinny
okre5lonym w ust. 1.
o,
7.

Student odbywa studia wedlug programu ksztalcenia obowi4zuj4cego w roku
akademickim, w kt6rym rozpocz4l naukg, z zastrzezeniem ust. 7.
Student powtarzaj4cy rok studi6w, kontynuujqcy naukg po urlopie lub wznowieniu oraz
student przeniesiony z innej szkoly wy2szej w przypadku stwierdzenia rozbieZno6ci

pomigdzy efektami ksztalcenia osi4gnigtymi podczas realizacji dotychczas
obowiqzuj4cego studenta programu studi6w, a efektami ksztalcenia okredlonymi dla
kierunku, profilu i poziomu studi6w, na kt6rym student bgdzie kontynuowal ksztalcenie,
zobowi4zany jest do uzupelnienia r62nic programowych. O zakesie, sposobie i terminie
uzupeh.rienia 16Znic programowych decyduje dziekan.

8.

Zajgcia dydaktyczne na studiach mogq by6 prowadzone z wykorzystaniem metod
i technik ksztalcenia na odlegloSi, po spelnieniu warunk6w okre$lonych przez ministra
wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyZszego.

9.

L

Zajgcia dydakty czne na :uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejgtno6ci, a takZe
egzaminy dyplomowe mog4 byi prowadzone w jgzyku obcym. Warunkiem prowadzenia
w jgzyku obcym zajgi niebgd4cych lektoratami oraz zalqciarni na studiach filologicmych
(prowadzonymi standardowo w jgzyku obcym) jest:
\') przyjgcie przez radg wydzialu programu zajg6,
2) zapewnienie studentom material6w dydaktycznych opracowanych wjgzyku obcym,
3) w przypadku zajgt z przedmiot6w obowi4zkowych zapewnienie studentom
moZliwodci udzialu w zajgciach realizowanych w jgzyku polskim.
Szczeg6lowe warunki prowadzenia zap6, przeprowadzania sprawdzian6w wiedzy oraz
egzamin6w dyplomowych w jgzyku obcym ustala rada wydzialu.
Zasady

i tryb odbywania i

$ 15
zaliczania praktyk wynikaj4cych z programu studi6w okreSla

rada wydzialu.
2.

3.

4.

5.

Udzial studenta w pracach obozu naukowego moze byi, na wniosek studenta lub osoby
prowadzqcej ob6z, podstaw4 zaliczenia praktyki studenckiej, jezeli efekty realizacjt
programu obozu s4 zbiezne z efektami zaloZonymi dla praktyki przewidzianej
w programie studi6w. Decyzjg w tej sprawie podejmuje dziekan.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe zaliczyd praktykg na podstawie
udokumentowanych przez studenta do6wiadczeri zawodowych lub prowadzonej
dzialalno3ci, jeZeli uzasadnione jest uznanie, 2e w ich wyniku osi4gnigte zostaly efekty
zaloaone dla praktyki przewidzianej w programie studi6w.
Student, kt6ry z uzasadnionych przyczyn nie odbyl praktyki w terminie przewidzianym
planem studi6w, moze olazyma(, zezwolenie dziekana na jej odbycie w innym terminie,
niekoliduj4cym z zapciami wynikaj4cymi z planu studi6w.
W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl w danym roku praktyki przewidzianej planem
studi6w. dziekan wydaje decyzjg na podstawie $ 26.
$16

l.

Rada wydzialu, uwzglgdniajqc wytyczne okreSlone przez Senat, ustala ofertg przedmiot6w

do wyboru.

Uruchomienie zajg(, z przedmiot6w oferowanych do wyboru mole byt uzale2nione od
liczby student6w chgtnych do udzialu w zajEciach.
3. Zapisy na zajgcia z przedmiot6w oferowanych do wyboru w kaZdym semestrze odbywaj 4
sig w terminach ustalonych przez dziekana. Studenci nie mog4 dokonywad zmiany
zapis6w po ustalonym terminie, chyba Ze dziekan postanowi inaczej.

4.

Przedmioty wybrane przez studenta staj4 sig dla niego przedmiotami obowi4zkowymi,
a ich niezaliczenie skutkuje ich odplatnym poMarzaniem.
$ 17
i seminari6w dyplomowych, przyjmowania egzamin6w,
kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania uprawnione s4 osoby
posiadajEce tytul naukowy profesora, stopieri naukowy doktora habilitowanego lub
uprawnienia r6wnowa2ne z uprawnieniami doktora habilitowanego, z zastrzeZeniem tst.2

l. Do prowadzenia wyklad6w

i
2.

3.

Rada wydzialu moZe upowa2nii do czynnoSci wymienionych w ust. 1 osoby posiadaj4ce
stopief naukowy doktora. UpowaZnienie dotyczy konkretnych zajgt i jest udzielane na

czas okreSlony. W szczeg6lnych przypadkach upowa2nienie to moZe by6 udzielone
bezterminowo.
3. W uzasadnionych przypadkach, do prowadzenia wyklad6w mog4 byi upowaZnione osoby
inne ni2 wymienione w ust. 1 i 2 posiadaj4ce odpowiednie kwalifikacje.
$ 18
t. Dziekan moLe wyrazic zgodg na indywidualnq organizacjg studi6w (IOS) w odniesieniu
do studenta:

l)

znajdujqcego sig w sytuacji utrudniajqcej systematyczne uczestniczenie w zajgciach,
2) studiui4cego na dw6ch lub wigcej kierunkach studi6w lub specjalnodciach, przy czyrn
na kierunku, na kt6rym student wystgpuje o IOS powinien, uzyskai Sredni4 nie niZsz4
niz 4,0,
3) odbywaj4cego czg3i studi6w na uczelni zagranicznej, w ramach um6w podpisanych
przez uczelnig lub na podstawie indywidualnej zgody udzielonej przez dziekana,
4) realizuj4cego jednosemestralne lub roczne studia poza macierzyst4 uczelni4 w ramach
Programu MobilnoSci Student6w (MOST),
5) uczestnicz4cego w pracach badawczych,
6) bgd4cego czlonkiem wlaSciwego organu samorz4du studenckiego.
2. Dziekan udziela zgody na realizacjg indywidualnej organizacji studi6w (lOS) na okes nie
dluZszy niL jeden rok akademicki z moZliwo5ci4 jego przedluZenia. Pisemny wniosek
o udzielenie IOS student jest zobowiqzany zloZy(, w terminie 30 dni od rozpoczgcia

3.
4.

5.

semestru/roku akademickiego, z zastrzeleniem Ze terminu tego nie stosuje sig
w przypadkach okreSlonych w ust. I pkt l.
O IOS moZe ubiega6 sig student, ktory zaliczy\ I rok studi6w. W wyj4tkowych
przypadkach dziekan mo2e zadecydowai inaczej.
Przyznanie IOS upowaznia studenta do czgSciowego zwolnienia z obowipku
uczgszczania na zajgcia dydaktyczne oraz doptrszcza mo2liwoSi zaliczenia tych zajgC
w innym niZ przewiduje organizacja roku akademickiego terminie, co nie oznacza
zmniejszenia wobec studenta wymagari odnosz4cych sig do efekt6w ksztalcenia

przewidzianych programem ksztalcenia na danym kierunku.
Dziekan ustala wykaz przedmiot6w, na kt6re student korzystaj4cy z IOS ma obowiqzek
LlczgszczaA.

6.

Spos6b

i

termin zaliczeh pozostalych przedmiot6w student uzgadnia indywidualnie

z prowadz4cymi przedmioty i przedstawia do zatwierdzenia dziekanowi w ciqgu 30 dni od
dnia wydania decyzji o IOS.

7. W
8.

przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej
organizacji studiow lub braku postgp6w w nauce dziekan moZe cofn4i zgodg na IOS.
Wykonywanie pracy zarobkowej nie moze stanowii jedynego uzasadnienia ubiegania sig
o IOS na studiach stacjonarnych.

I

.

$le

Dziekan moze wrazic zgodg na indywidualny progrzrm studi6w (Ips) w odniesieniu do
studenta, kt6ry:
zaliczyl ze szczegolnie dobrymi wynikami rok studi6w (minimalna srednia ocen 4,75).
w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, dziekan moze przyzna(, IpS osobie me
spelniaj4cej tego kryterium,
2) zostal przyjgty na studia w wyniku potwierdzenia efekt6w uczenia sig.
runkiem wybran ego przez siebie opiekuna naukowego.
by6 pracownik naukowo-dydaktyczny posiadaj4cy tltul
itowanego lub uprawnienia r6wnowa2ne z uprawnieniami
doktora habilitowanego. w uzasadnionych przypadkach, za zgod4 dziekana, opiekunem
naukowym moze byi pracownik naukowo_dydaktyczny posiadaj4cy stopnieri naukowy
doktora, je2eli posiada dorobek naukowy, dodwiadczenie w prowadzeniu badah oraz
kompetencje dydaktyczne adekwatne do realizowanego programu i zakladanych efekt6w

l)

2

ksztaicenia.

3.

Do pisemnego wniosku o zezwolenie na IpS naleZy d,ol4czy&
pisemn4 zgodg opiekuna naukowego,
2) uzgodniony z opiekunem indywidualny program ksztalcenia i plan studi6w ustalai4cy
ich indywidualn4 organizacjg i spos6b realizacji, w tym okreslenie zajgd, na kt6re

l)

4.

student ma obowi4zek tczgszcza( oraz zaiE6, kt6re student bgizie zariczal
indywidualnie w uzgodnieniu z prowadz4cym zajgcia.
studia odbywane wedlug IPS nie rnogq powodowai wydluzenia okresu odbywania
ksztalcenia.

5.

Do dnia 30 wrzesnia kazdego roku opiekun naukowy przedstawia dziekanowi informacjg
o postgpach w nauce studenta, nad kt6rym sprawuj e opiekg. Jezeli student nie osi4ga
zadowalai4cych wynik6w, dziekan moZe cofn4i zgodg na indywidualny program
studi6w.

l.

Na uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji punkt6w (ECTS),
zgodnie z kt6rym osiqgnigcia studenta wnzane s4 za pomoc4 punkt6w zaliczeniowych

2.
3.
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(punkt6w ECTS).
wartosi punktow4 ECTS przedmiot6w na danym kierunku studi6w okreslai4 prograrny
studi6w.
Przenoszenie i uznawanie zajgt zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej
uczelni macierzystej lub
innej uczelni,
tym zagranicznej, odbywa' sig
z uwzglgdnieniem warunk6w trybu przenos zenia zajg6, okreslonych przez ministra
wlaSciwego do spraw szkolnictwa wy2szego.

w
i

w

Rozdzial V
Zaliczenie roku

I

Rada wydzialu ustala

$21

okes zaliczeniowy (semestr lub rok akademicki) obowi4zuiqcy dla
prowadzonych kierunk6w i form studi6w, i okresla w planie studi6w okres zalicLiniu*y
dla danego przedmiotu.

2.
3.

Dopuszczalny rcczny deficyt punkt6w zaliczeniowych, przy kt6rym student moze by6
upisany warunkowo na kolejny rok studi6w wynosi 15 ECTS.
Minimalna liczba punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskad w kazdym semestrze
wynosi 15 ECTS. Nieuzyskanie minimalnel liczby punkt6w zaliczeniowch mo2e byt,
traktowane jako brak postgp6w w nauce i moze stanowii podstawg do skeslenia z liity
student6w.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wypelnienie przez studenta wymagan
okreSlonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych
z zasadami przyj gtymi przez radg wydzialu.
5. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studi6w jest zaliczenie w terminie ustalonym
organizacj4 roku akademickiego wszystkich przedmiot6w oraz spelnienie innych
wymagan okre6lonych w programie studi6w dla danego etapu studi6w, a tym samym
uzyskanie okre6lonej liczby punkt6w ECTS przewidzianej w planie studi6w dla danego
semestru lub roku.
6. Liczba egzamin6w nie moZe przekroczyl oSmiu w roku akademickim i pigciu w jednej
sesji egzaminacyjnej.
7. Zasady usprawiedliwiania nieobecnoSci studenta na zajqciach i egzaminach ustala
i oslasza dziekan.
4.

522
l. Student jest zobowiqzany uzyskai zaliczenie zajgi okreSlonych planem studi6w
w terminach ustalonych organizaqE roku akademickiego. W szazeg6lnie uzasadnionych
przypadkach prowadz4cy zajgcia mole, za zgod4 dziekara, zaliczye studentowi zajgcia
w innym wskazanym terminie
W przypadku niezaliczenia zajgf w przewidzianym terminie student przystgpuje do
zaliczenia w drugim terminie - poprawkowym , z zastzezeniem ust. 3 i 4. Po uzyskaniu
zaliczenia zajgi warunkujqcych dopuszczenie do egzaminu, w drugim, poprawkowym
terminie studentowi przysluguje tylko jeden termin egzaminu, przypadaj1cy
w poprau kowej sesji egzaminacyjnej.
powodu
pierwszym terminie
3. Student, kt6ry nie uzyskal zaliczenia zajgt
usprawiedf iwionej przez dziekana nieobecnoSci na zajgciach, nie traci prawa do
pierwszego terminu zaliczenia.
pierwszym terminie
powodu
4. Student, kt6ry nie uzyskal zaliczenia zaj96
nieusprawiedliwior-rej nieobecnoSci na zajgciach, traci prawo do drugiego, poprawko\.vego
terminu zaliczenia.
5. Student uczestniez4cy w pracach badawczych lub wdroZeniowych moZe byi zwolniony
z udzialu w niekt6rych zalgciach z przedmiotu, z ktorym zwiqzana jest tematycznie
realizowana prac a. Decyzjg w tej sprawie podejmuje dziekan.

w

z

w

z
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l. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowi4zkowych zajgi
z danego przedmiotu okreSlonych planem studi6w.

Student ma prawo do dw6ch egzamin6w z kaZdego przedmiotu w danym okesie
zaliczeniouym: egzaminu gl6wnego i poprawkowego , z zasfizezeniem 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 sesjq.
J. Student moze przyst4pii do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu, jeZeli nie
przyst4pil do egzaminu gl6wnego z tego przedmiotu lub uzyskal z niego oceng

2.

niedostateczn4.
4.

W przypadku usprawiedliwionej przez dziekana nieobecnoSci na egzaminie gl6wnym lub
poprawkowym student ma prawo odpowiednio do dw6ch lub jednego egzaminu
w terminach ustalonych przez dziekana. Ostatni egzamin powinien odbyi sig nie p6iniej
niZ 30 wrzeSnia.

5.

W

przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno5ci

na

egzaminie gl6wnym lub

poprawkowym w ustalonym terminie student traci prawo do jednego egzaminu.

6.

Za zgodq dziekana student moze realizowa6 przedmioty z wylszych lat studi6w, pod
warunkiem uzyskania zaliczenia i zdania egzamin6w warunkuj4cych udzial w tych
zajgciach. Realizowane przez studenta przedmioty z wylszych lat studi6w staj4 sig dla
studenta obowiqzkowe, a ich niezaliczenie skutkuje odplatnym ich powtarzaniem.

1

.
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Wszystkie przedmioty przewidziane planem studi6w koricz4 sig egzaminem lub

zaliczeniem na oceng.
2. Przy egzaminach \ zaliczeniach przedmiot6w stosuje sig nastgpuj4ce oceny pozytywne:
bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny i oceng negatywn4
niedostateczny.
3. Ocenom okeSlonym w ust. 2 przyporz4dkowuje sig nastgpujqce wartoSci liczbowe
i oznaczenia literowe:
bardzo dobry
45
dobry plus
B
dobry
4
C
dostateczny plus
D
1
dostateczny
E
2
F
niedostateczny
4. Do Sredniej ocen z danego roku studi6w oraz Sredniej ocen ze studi6w wlicza sig
wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzamin6w i zaliczeh przedmiot6w objgtych
planem studi6w (z uwzglgdnieniem wszystkich form zajg6) wymaganych odpowiednio,
do zaliczenia roku studi6w lu'b zaliczenia pelnego cyklu ksztalcenia, z zastrzezeniem
ust.5.
5. Przy wyliczaniu Sredniej ocen, o kt6rej mowa w ust. 4 nie uwzglgdnia sig oceny
kwestionowanej w trybie przewidzianym w $ 25. W takim przypadku do Sredniej ocen
wlicza sig oceng zweryfikowan4 w trybie egzaminu komisyjnego.

-

5A

l.

$25

W ciqgu siedmiu dni od daty ogloszenia wynik6w zaliczenia/egzaminu studenl kt6ry
zglasza umotywo wane zastrzezenia co do bezstronnoSci, formy, trybu lub przebiegu
zaliczenialegzaminu, ma prawo zlo2y6 wniosek o przeprowadzenie zaliczenia,/egzaminu
konisy,jnego. W przypadku uznania zasadnodci wniosku dziekan decyduje o:

1) komisyjnym zweryfikowaniu oceny pracy

2)
2.

lub

dopuszczeniu

do

ustnego
zaliczenialegzaminu komisyjnego - w odniesieniu do zaliczenialegrzaminu pisemnego,
odniesieniu do
dopuszczeniu do ustnego zaliczenialegzaminu komisyjnego
zaliczeni aJ epzaminu ustne so.

- w

W uzasadnionych przypadkach dziekan mo2e zadecydowad o przeprowadzeniu egzaminu
komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego z wlasnej inicjatywy lub z inicjatywy organu
samorz4du studenckiego.

3.

4.

Egzamin komisyjny lub zaliczenie komisyjne powinny odbyi sig w terminie 14 dni od
daty zlozenia wniosku, jednak nie p62ntej niz do 30 wrzeSnia.
Egzamin kornisyjny lub zaliczenie komisyjne przeprowadza trzyosobowa komisja
powolana przez dziekana, w sklad kt6rej wchodzi dziekan, prodziekan lub inny
upowazniony przez dziekana nauczyciel akademicki jako przewodnicz4cy oraz co
najmniej ieden specjalista z zakresu przedmiotu objgtego egzaminem. W egzaminie

komisyjnym moze uczestni czyO natczyciel akademicki, kt6ry wystawil oceng
weryfikowanq w trybie egzaminu komisyjnego oraz na rryniosek studenta, w charakterze
obserwatora przedstawiciel wia5ciwego organu samorz4du studenckiego lub wskazany
Drzez studenta nauczvciel akademicki.
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1.
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W stosunku do studenta, kt6ry nie zaliczyl roklu (semestru) studi6w, dziekan moZe wydai
decyzjg o:

(semestr) z deficytem punkt6w
zaliczeniowych, o kt6rym mowa w $ 2l ust. 2,
2) powt6mym wpisie na dany semestr/rok studi6w
obowiqzkiem powt6rzenia
przedmiot6w, z kt6rych str.rdent nie uzyskal wymaganej liczby punkt6w ECTS,
3) skreSleniu z listy student6w z powodu braku postgp6w w nauce, jeZeli student nie
uzyskal wymaganej minimalnej liczby punkt6w ECTS, o kt6rej mowa w $ 21 ust. 3.
2. Decyzje, o kt6rych mowa w ust. I pkt 1 i 2, dziekan podejmuje na wniosek studenta.
J. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, dziekan moZe podj+6 decyzjg o wpisie
warunkowym na kolejny rok studi6w studenta, kt6ry przekroczyl deficyt punkt6w
zaliczeniowych, o kt6rych mowa w $ 2l ust. 2.

l) wpisie warunkowym na kolejny rok studi6w

z

$27
Dziekan skeSla studenta z listy student6w w przypadku:
niepodjgcia studi6w, aw szczeg6lnoSci:
a) niepotwierdzenia na pidmie faktu zlo2enia dlubowania w przeci4gu 30 dni od daty
wpisania w poczet student6w UwB,
b) niepodpisania umowy o warunkach odplatnodci za studia w terminie 30 dni od
daty rozpoczgcia studi6w lub niepodpisania aneksu do umowy o warunkach
odplatnoSci za studia w terminie 30 dni od daty rozpoczgcia kolejnego roku
akademickiego,
2) pisemnej rezygnacji ze studi6w,
3) niezloZenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego,
4) ukarania kar4 dyscyplinarnq wydalenia z uczelni.
2. Dziekan moZe skreSlii studenta z listy student6w w przypadku:
stwierdzenia braku postgp6w w nauce, a w szczeg6lnoSct:
a) wigcej niZ jednokrotnego niezaliczenia danego etapu studi6w lub przedmiotu,
b) nieuzyskania przez studenta minimalnej liczby punkt6w ECTS, o kt6rej mowa
w $ 21 ust. 3,
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studi6w w okreSlonym terminie,
3) niewniesienia oplat zwiqzanych z odbywaniem odplatnych zajEi dydaktycznych
4) niespelnienia wymogu okre5lonego w $ 38 ust. 6.
1.

l)

l)

Rozdzial VI
Przeniesienia, studia na kolejnym kierunku, wznowienia, realizacja zajgf nieobjgtych
planem studi6w

{28
Student innej szkoty wyZszej, w tym r6wnie2 zagranicznej, po ukonczeniu pierwszego
roku studi6w moZe ubiegai sig o przyjgcie w poczet student6w UwB, o ile wypelnit
wszystkie obowi4zki wynikaj4ce z przep\s6w uczelni, w kt6rej dotychczas studiowal.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe podj4e decyzjg o przeniesientu
studenta w trakcie pierwszego roku studi6w.
innej szkoly wyZszej
2. Decyzjg
sprawie przyjgcia studenta przenosz4cego sig
podejmuje dziekan. W przypadku cudzoziemc6w na wniosek dziekana decyzjg podejmuje
Rektor.
przypadku stwierdzenia rozbie2noSci pomigdzy efektami ksztalcenia
J. Dziekan
osi4gnigtymi podczas realizacji dotychczas obowi4zuj4cego studenta programu studi6w
a efektami ksztalcenia okreSlonymi dla kierunku, profilu i poziomu studi6w, na kt6rym
I

w

z

w

ll

student bgdzie kontynuowal ksztalcenie, podejmujQc decyzjg o przyjgciu, okredla warunki,

termin

i

spos6b uzupetniania r6Znic programowych. Dziekan ustala wykaz przedmiot6w

r6wnowaznych realizowanych na uczelni, z kt6rej przenosi sig student, wraz
z okreSleniem liczby punkt6w ECTS przyznanej tym przedmiotom. Decyzje dotycz4ce
przenoszenia zajEt, zaliczonych przez studenta w innej szkole wy2szej s4 podejmowane
zgodnie z warunkami i trybem przenoszenia zajgi okre6lonymi przez ministra wlaSciwego

4.

do spraw szkolnictwa wy2szego.
Student przyjgty w poczet student6w UwB w drodze przeniesienia z innej uczelni sklada
Slubowanie.

l.

Student moZe ubiegai sig o:

2.

3.
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l) przeniesienie do innej uczelni lub na inny kierunek studi6w w ramach UwB,
2) zmiang formy studi6w na danym kierunku.
Student, kt6ry zamierza przenieSi sig do innej szkoly wyZszej, zobowi4zany jest do
pisemnego powiadomienia o tym fakcie dziekana jednostki macierzystej nie p62niej niz
l4 dni przed planowanym terminem przeniesienia.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjgciu z tczelni, do kt6rej nast4pilo przeniesienie
student jest zobowi4zany do:
I

4.

)

2)
3)

zioZenia pisemnej rezygnacji ze studi6w na UwB,
przedloZenia karty obiegowej,

zwr6cenia legitymacji studenckiej.
ZloZenie pisemnej rezygnacji jest r6wnoznaczne z rozwiqzaniem umowy zawartej
pomigdzy studentem i UwB. Za dzieh rozwi4zania umowy uznaje sig dzief, w kt6rym

Uczelnia otrzymala oSwiadczenie Studenta o rezygnacji ze studi6w.
5. Przekazanie dokumentacji studenta dotycz4cej przebiegu studi6w do innej szkoly wyZszej
moZe nast4pii jedynie po vrypelnieniu przez studenta zobowi4zafl wskazanych w ust. 3.
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t. Postanowienia { 28 ust. 1,2,3 stosuje sig odpowiednio do student6w ubiegaj4cych sig
o zmiang kierunku studi6w w ramach UwB. Dziekan wydzialu przyjmujqcego studenta
niezwlocznie zawiadamia o podjgtej decytli wladze wydzialu, na kt6rym student
dotychczas stud iowai.

Decyzja, o kt6rej mowa w ust. 1, mole byt uwarunkowana sprawdzianem wiadomodci lub
umiejgtnoSci studenta wymaganych na danym kierunku studi6w, jeZeli warunki rekrutacj r
na dany kierunek przewidywaly dodatkowe egzaminy wstgpne sprawdzaj4ce wiedzg lub
umiejgtno5ci kandydat6w na studia. Zakres oraz spos6b jego przeprowadzania ustala
dziekan.

l. Warunkiem ubiegania

$ 31

sig o zmiang formy studi6w jest spelnienie przez studenta kryteri6w

ustalonych uchwal4 rady wydzialu.
Przy zmianie formy studi6w postanowienia $ 28 ust. 1, 2, 3 stosuje sig odpowiednio.

$32

l. W ramach procedury rekrutacyjnej student moZe podejmowa6 studia na kolejnych
kierunkach studi6w stacjonarnych w ramach limitu miejsc okreSlonego pftez Senat na
dany tok akademicki dla os6b, dla kt6rychjest to kolejny kierunek studi6w.
2.

Warunkiem podjgcia studi6w na kolejnym kierunku w trybie innym niZ rekrutacja jest
zaliczenie co najmniej pierwszego roku studi6w, wypelnienie wszystkich obowi4zk6w

t2

3

l.

2.
3.

4.
5

6.

zvriqzanych z tokiem studi6w na kierunku podstawowym oraz uzyskanie pozltywnej
opinii dziekana wydzialu, na kt6rym student zamierza podi4i kolejny kierunekitudi6w.
Rada wydzialu ustala wewngtrzne zasady przyjgc na studia w przypadkach okeslonych
w ust.2 oraz ustala limit mie.jsc dla tych student6w na studiach stacionamych.
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student, kt6ry zostal skreslony z listy student6w, mo2e wznowi6 studia za zgod4 dziekana
nie wczesniej ni2 w nastgpnym roku akademickim, w okesie nie dluzszym niz dwa lata
od daty skreslenia na danym kierunku studi6w. wznowienie jest dopuszczalne tylko
w stosunku do osoby, kt6ra zostala skreSlona z listy student6w UwB.
Wnioski
wznowienie studi6w powinny byt, zlo2one przed, rozpoczgciem roku
akademickiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 wrzednia.
wznowienie jest moZliwe w przypadku, gdy kierunek studi6w na okeslonym poziomie
i profilu ksztalcenia, z kt6rego student uprzednio zostal skreslony jest nadal prowadzony
przez uczelnig.
W przypadku uplywu terminu okreSlonego w ust. 1 przyjgcie na studia odbywa sig na
o96lnych zasadach rekrutacj i.
Dziekan mo2e podj46 decyzjg o wznowieniu studi6w na roku lub semestrze odpowiednio
nizszynr. .ie2eli uzna. 2e od momen(u skreilenia w programach ksztalcenia d'lu dun.go
kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia nast4pily istotne zmiany.
Wznowienie studi6w w formie stacjonamej moZe przyslugiwai wyl4cznie bylemu
studentowi studi6w stacjonarnych.

o
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zajgi nieobjgtych jego planem studi6wjest uprzednie
zlozenie qniosku oraz uzyskanie zgody na uczestniczenie w tych zajgciach wydanej przez
dziekana wydzialu, na kt6rym student zamierzaje realizowai.
Wniosek, kt6rym mowa w ust. 1 powinien by(, zlozony na 30 dni przed planowym

l. warunkiem realizacji pnez

2.

st.ud.enta

rozpoczgciem zajg(,.
3. Szczeg6lowe zasady realizacji zajgt, oraz stawki odplatno {ci za te zajgcia okredlir
odpowiednio aneks do Umowy ramowej o warunkach odplatno5ci za uslugi edukacyjne
Swiadczone na rzecz student6w studi6w stacjonamych lub aneks do Umowy

o

warunkach odplatnoSci

za studia

niestacjonarne zawarty pomigdzy studentem
i dziekanenr w1'dzialu. na kt6rym student bEdzie odbywal zajgcia.
Rozdzial VII
Studia za granic4
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Student ma prawo do studi6w za granic4 w ramach migdzynarodowych um6w oraz
program6w edukacyjnych realizowanych przez IJwB. Czas trwania studi6w okeslaia
umowv.
Program zajg(, na innej uczelni dla studenta UwB ustala indywidualnie opiekun wymiany
i zatwierdza dziekan. Program ten wyznacza okres studi6w, na kt6ry Uniwersytet kieruje
studenta do uczelni partnerskiej, oraz wykaz przedmiot6w, kt6re student zobowi4zanyjest
zaliczy(,, wraz z punktami ECTS, kt6re powinien uzyskai.
3. Opiekuna wymiany (koordynatora wydzialowego/instltutowego) powoluje dziekan.
4. Elap studi6w zrealizowany przez studenta w innej uczelni, spelniaj4cy wymogi okreSlone
w $ 3 pkt 13, stanowi podstawg zaliczenia odpowiedniego etapu studi6w w jednostce
macierzystej.
5. .leZeli etap studi6w, kt6ry ma 6ye zrealizowany w innej uczelni, nie jest r6wnowa2ny
z etapem studi6w przewidzianym do realizacji w jednostce macierzystej, dziekan ustala

I.

13

wykaz przedmiot6w uznanych za r6wnowa2ne oraz tych, kt6re wymagai4 zaliczenta
w jednostce macierzystej, ze wskazaniem termin6w ich zaliczenia. wykaz podpisuje
dziekan i student wyjeZdZaj4cy.
6.

Jezeli z powodu zmian w ofercie dydaktycznej uczelni partnerskiej student nje

i

tealizowal

ustalonego programu w konsekwencji nie uzyskar zakradanych dla tego programu
efekt6w ksztalcenia, dziekan okresla przedmioty uzupelniai4ci r6znice
Irog.uio*",
kt6rych realizacja umozliwi studentowi zaliczenie odpowiedniego etapu studi6w. Termrn
zaliczenia przedmiot6w uzupelniaj4cych ustala dziekan.
7. W szczeg6lnych przypadkach dziekan moZe, na wniosek studenta, wyrazil zgodg
na
czgsciow4 realizacjg prograrnu studi6w na innej uczelni, z kt6rq nie zawarto umowy
o wymianie student6w. Przepisy ust. 4 - 6 stosuje sig odpowiednio.

Rozdzial VIII
Urlopy w czasie studi6w
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L Student moze otrzymac urlop w przypadku:
I ) dlugotrwalej choroby lub niepelnosprawnodci,
2) utodzenia dziecka iopieki nad nim,
3 ) odbywania studi6w zagranicznych lub studi6w w innej uczelni,

4)

innych waznych okolicznoSci.
2. Decyzjg o udzieleniu urlopu podejmuje dziekan.
3. Urlop, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskuje student na czas trwania choroby, leczenia
lub rehabilitacji, w sytuacjach uniemozliwiai4cych lub utrudniai4cych kontynuacig
studiow. Decyzjg o przyznaniu urlopu podejmuje dziekan na podstawie dokumentacjr
nredycznej lub opinii Pelnomocnika Rektora ds. Os6b Niepelnosprawnych.
4. Urlop, o kt6rym mowa w ust. l pkt 3, moze uzyskai student po zariczeniu co najmnie..l
plerwszego roku studi6w, na okres nie dlu2szv niZ ieden rok.

l. Studentowi

l)

moZe

byi udzielony urlop:

sl,

kr6tkoterminowy - na okres kr6tszy niZ semestr,
dlugoterminowy - na okres semestru, roku.
2. Urlop kr6tkoterminowy nie zwalnia studenta z obowipku terminowego uzyskania
zaliczefi i zdania egzamin6w z przedmiot6w objgtych plane m zajg(.
3. w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan mo2e podi46 decyzig o przedluZeniu
czasu trwania urlopu.

2)

l. Dziekan udziela urlopu
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na pisemny wniosek studenta.

Podczas urlopu student, za zgod4 dziekana, moze realizowai wybrane przedmioty oraz
przystgpowa6 do zaliczeh i egzamin6w z tych przedmiot6w.
3. w okresie urlopu student zachowuje prawa studencki e, z zastrzezeniem 2e jego prawa
do
pomocy materialnej okresla Regulamin przyznawania i wyplacania swiadczeri pomocy
materialnej studentom UwB.
2.

z

Korzystanie przez studenta
urlopu dlugoterminowego moze przedluzyi termin
planowanego ukonczenia studi6w.
5. w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy efektami ksztalcenia
osi4gnigtymr
podczas realizacji dotychczas obowi4zui4cego studenta programu studi6w a efekturni
ksztalcenia okreslonymi dla cyklu ksztalcenia, na kt6rym student bgdzie kontynuowal
kszblcenie po zakoriczeniu urlopu, dziekan okedla przedmioty uzupelniai4ce, kt6rych

4.

realizacja umo2liwi studentowi osi4gnigcie okreslonych efektow

-i'

zaliczinie

l4

odpowiedniego etapu studi6w. Termin zaliczenia przedmiot6w uzupelniajqcych ustala

6.

dziekan.

W terminie 14 dni od zakoiczenia urlopu student zobowi4zany jest do

pisemnego

powiadomienia dziekana wydzialu o zamiarze kontynuowania studi6w lub rezygnacji ze
studi6w. Niedopelnienie tego obowi4zku skutkuje moZliwodci4 podjgcia przez dziekana
decyzji o skredleniu studenta z listy student6w.
Rozdzial

IX

Oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne
I

.

$3e
Oplaty za Swiadczone uslugi edukacyjne mog4 byi pobierane za:

l)

ksztalcenie student6w

na

studiach niestacjonamych,

w tym za

powtarzanie

okreSlonych zai96 dydaktycznych z powodu niezadowalaj4cych wynik6w w nauce,
powodu
niezadowalaj4cych r,,'rynik6w w nauce,
3) zaigcia nieobjgte planem studi6w, w tym zajgcia uzupelniaj4ce efekty ksztalcenia
niezbgdne do podjgcia studi6w drugiego stopnia na okeSlonym kierunku,
4) studia w jgzyku obcym, z wylqczeniem studi6w prowadzonych na kierunku filologia
w fbrmie studi6w stacjonamych,
5) ksztalcenie na studiach podyplomowych i kursach doksztalcaj4cych oraz szkoleniach.

2) powtarzanie okre6lonych zajg,t na studiach stacjonarnych z

2.

WysokoSi oplat,

o kt6rych mowa w ust. 1, ustala Rektor na wniosek

kierownik6w

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Informacja o wysokoSci oplat, o kt6rych mowa
w ust. I pkt l-4, podawana jest do wiadomoSci publicznej co najmniej 4 miesiqce przed
rozpoczgciem roku akademickiego. Informacja o 'urysokoSci oplat, o kt6rych mowa w ust.
1 pkt 5, podawana jest do wiadomo5ci publicznej co najmniej 2 miesiqce przed
rozpoczgciem danego cyklu ksztalcenia.
3. Warunki odplatnoSci za uslugi edukacyjne, w tym szczeg6lowe terminy wnoszenia oplat,
okreSla umowa zawarta w formie pisemnej migdzy Uczelni4 a studentem.
4. Zasady pobierania oplat wiqZ4ce Rektora przy podpisywaniu um6w ze studentem oke5la
Senat.
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l. Na podstawie wniosku studenta uzasadnionego trudn4 sltuacj4 materialn4 dziekan
zwolnii studenta z obowi4zku uiszczenia oplar za zajQciaw ca\oSci lub w czgSci.
2.

3.

4.

moZe

Dziekan na wniosek studenta mo2e v,'yrazi6 zgodg na roAoZenie oplaty za zaiQcia na tuty
lub odroczeniu terminu platnoSci bez konieczno5ci pobierania odsetek.
Student moZe ubiegad sig o zwolnienie z oplaty za zajgcia w caloSci lub czgSci
w przypadku osi4gnigcia wybitnych wynik6w w nauce na danym kierunku i poziomie
studi6w lub uczestniczenia w migdzynarodowych programach stypendialnych . Za wybitne
wyniki w nauce uznaje sig uzyskanie ocen dobrych i bardzo dobrych z dotychczasowego
toku studi6w oraz osi4gnigcie w roku poprzedzaj4cym zlolenie wniosku o zwolnienie
z odplatnoSci Sredniej ocen co najmniej 4,7 5. Decyzjg w tej sprawie, na pisemny wniosek
studenta, podejmuje Rektor po zasiggnigciu opinii dziekana.
Tryb i warr-rnki zwalniania z oplat w calo6ci lub czgSci okre5la Senat.

Rozdzial X
Nagrody' wyr6Znienia' stypendia specjalne' kary

l.

$41
Studenci wyr6zniajqcy sig bardzo dobrymi wynikami w nauce lub aktywnoSci4 w zakresie
dzialalnoSci sportowej, spolecznej lub artystycznej mog4 otrzymai:
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l)

pochwalg Rektora lub dziekana,
2) nagrodg przyznanq przez Rektora lub dziekana,
3) stypendia z uczelnianego funduszu stypendialnego
na zasadach okreSlonych przez Senat,
4) stypendium Rektora dla najlepszych student6w,

dla student6w i doktorant6w,

5) stypendia ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wzszego za

osi4gnigcia, na zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach,
6) dyplom honorowy UwB, na zasadach okreSlonych w $ 42.
2. Rada wydzialu mo2e ustalii inne formy wyr62nieri student6w danego wydzialu.

wybitne
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l. Dyplom honorowy otrzymuje absolwent, kt6ry spelnia l4cznie nastgpuj4ce warunki:
l) uzyskal z egzaminow i zaliczeh przedmiot6w obigtych planem studi6w 6redni4 ocen,
ustalonq na zasadach okreslonych w $ 49 ust. I pkt l, nie nizsz4 niz 4,75,
2) uzyskal z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre,

3)

w
3.
4.

nie byl karany dyscyplinamre.
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dyplom honorowy mo2e

byi

przyznany za

caloksztalt dzialalnosci akademickiej absolwentowi, kt6ry nie spelnil kryterium
okreSlonego w ust.l pkt l.
Dyplom honorowy absolwentom, o kt6rych mowa w ust. 1 przyznawany jest przez radg
wydzialu na wniosek komisji egzaminacyjnej przeprow adzaj4cej egzamin dyplomowy.
w przypadkach okreslonych w ust. 2 dyplom honorowy przyznaje Rektor z wlasnel
inicjatywy, na wniosek wlasciwego organu samorz4du studenckiigo lub na wniosek
dziekana. Wniosek opiniuje rada wydzialu.
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l. Za naruszenie przepis6w obowiqzui4cych w uczelni oraz czyny uchybiai4ce godnosci
studenta, student ponosi odpowiedzialnos6 dyscyplinamq przed komisi4 dyscyplinam4 lub
s4dem koleZeriskim samorz4du studenckiego, na zasadach okreslonych odrgbnymr

przepisami.
2. Za przewinienia mniejszej wagi Rektor moze, z pominigciem komisji dyscyplinamej lub
sEdu koleZeirskiego, wymierzyi studentowi karg upomnienia po uprzednim wysluchaniu
obwinionego lub jego obroncy

Rozdzial XI
Ukofczenie studiriw, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

].
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warunkiem ukoirczenia studi6w pierwszego stopnia i uzyskania tytulu zawodowego
licencjata jest spelnienie wszystkich wymog6w przewidzianych programem studi6w,
przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego
(licencjackiego).
warunkiem ukoriczenia studi6w drugiego stopnia orazjednolitych studi6w magisterskich
uzyskania tytulu zawodowego magistra jest spelnienie wymog6w przewidzianych

i
J.
4.

programem studi6w, przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz zdanie
egzaminu dyplomowego (magisterskiego).
Dat4 ukoirczenia studi6w jest data zlolenia egzaminu dyplomowego.
Absolwent studi6w otrzymuje dyplom ukoiczenia studi6w wyZszych na okreslonym
kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia, potwierdzai4cy uzyskanie kwalifikacji
pierwszego lub drugiego stopnia oraz uzyskanie odpowiedniego tytuiu zawodowego.
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5.

6.

W przypadku, gdy student studiuje

jednoczednie kilka specjalnoSci na okedlonym
kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia, uzyskuje jeden dyplom ukoriczenia studi6w.
Niniejszego przepisu nie stosuje sig do absolwent6w kierunku filologia, kt6rzy ukoriczyli
kilka specjalnoSci w ramach tego kierunku w zakresie r62nych jgzyk6w obcych.
W przypadku okreSlonym w ust. 5 wydanie dyplomu ukoriczenia studi6w nastgpuje po
zrealizowaniu programu studi6w.

$4s
l. Pracg dyplomow4 student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela
akademickiego - promotora. Do nauczyciela akademickiego kieruj4cego prac4

6.

dyplomow4 maj4 zastosowanie przepisy $ 17.
Praca dyplomowa moZe byi przygotowana pod kierunkiem promotora zewngtrznego
niebgd4cego pracownikiem Uniwersytetu. Postanowienia
17 ust. stosuje sig
procesie
odpowiednio. Szczeg6lowe zasady udzialu promotora zewngtrznego
dyplomowania ustala rada wydzialu.
Temat pracy dyplomowej powinien byi ustalony wsp6lnie przez promotora i studenta.
Spos6b zatwierd zania orcz warunki dokonywania zmian temat6w prac dyplomowych
ustala rada wydzialu,
zaslrze?eniem Ze ostateczne zatwierdzenie temat6w prac
dyplomowych powinno nast4pi6 nie p62niej ni2 z dniem rczpoczgcia ostatniego semestru
danego cyklu ksztalcenia.
przygotowana samodzielnie, spelniai formalne
Praca dyplomowa musi
merytoryczne kryteria okreSlone przez radg wydzialu dla danego kierunku studi6w
i specjalnoSci. Praca powinna by6 zlo2ona w formie papierowej i elektronicznej.
Pracg dyplomowq moZe stanowii w szczeg6lno6ci praca pisemna, opublikowany artykul,
lub praca projektowa w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego,
oraz praca konstrukcyjna lub technologiczna.
Na kierunkach eksperymentalnych oraz zwiqzanych z prac4 w terenie kierownik jednostki

7.

studenta.
Prace dyplomowe mog4

8.

filologia dziekan moZe wyrazi( zgodE na przygotowanie pracy dyplomowej w jEzyku
obcym na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez promotora. Student
zobowipany jest przedlo2y( streszczenie pracy w tlumaczeniu najgzyk polski.
Szczeg6lowe zasady dotycz4ce przygotowania prac dyplomowych na kierunkach

2.

$

3.

I

w

z

4.

5.

i

byi

dydaktycznej, w kt6rej wykonywana jest praca dyplomowa, mo2e wyznaczyt w porozumieniu z promotorem - opiekuna pracy spoSr6d pracownik6w jednostki. Do
zadair opiekuna naleZy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej czgSci pracy,
rozwiqzywaniu problem6w technicznych oraz nadz6r nad bezpieczehstwem pracy

byi przygotowywane w jgzyku obcym. Na kierunku innym ni2

prowadzonych w jgzykach obcych oke6la rada wydzialu.
9. Za pracE dyplomow4 moze zostae uznana praca powstala w ramach studenckiego ruchu
nauKowego.
10. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kieruj4cy prac4 promotor oraz recenzent Wznaczony
przez dziekana, stosuj4c oceny okreSlone w $ 24 ust. 2.
ll. Iezeli recenzent negatywnie ocenil pracg dyplomow4, dziekan powoluje drugiego
recenzenta. JeZeli drugi recenzent wystawil oceng Pozltywn4, o dopuszczeniu do
egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, ustalaj4c ostateczn4 oceng recenzji. JeZeli
drugi recenzent ocenil pracp negatywnie, nie moZe ona by6 podstawq do ukoriczenia
studi6w i zostaje odrzucona.
12. Praca dyplomowa uzyskuje oceng liczon4 odpowiednio jako Srednia arytmetyczna ocen
Dromotora i recenzenta./recenzent6w.
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$46
t. Praca dyplomowa powinna by| zloZona najp62niej do korica sesji gl6wnej. Dziekan moZe
przedlfiyt termin zloZenia pracy dyplomowej do korica sesji poprawkowej.
W razie przedlu;aj4cej sig nieobecnoSci kieruj4cego prac4 dyplomow4, kt6ra moze
wplyn46 na op62nienie zlo2enia pracy dyplomowej, dziekan zobowi4zany jest do
Wznaczenia osoby, kt6ra przejmuje obowi4zek kierowania prac4. Zmiana kieruj4cego
pracA w okresie ostatnich szeSciu miesigcy przed terminem ukoriczenia studi6w moZe
stanowid podstawg do podjgcia przez dziekana decyzji o nieodplatnym powtarzaniu
seminarium/ pracowni dyplomowej.

s47
l. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, w tym formE egzaminu, ustala

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

rada

wydzialu. Egzamin dyplomowy moZe byc przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej lub
lqczyi obie te fbrmy.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spelnienie wszystkich
wyniog6w przewidzianych programem studi6w i uzyskanie pozytyrvnej oceny pracy
dyplomowej.
Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powolana przez dziekana. W sklad komisji
przeprowadzaj4cej ustny egzamin dyplomowy wchodzi promotor i recenzent. Komisji
przewodniczy dziekan, prodziekan lub upowaZniony przez dziekana nauczyciel
akademicki posiadaj4cy co najmniej stopief.r naukowy doktora habilitowanego lub
uprawnienia r6wnowaZne z uprawnieniami doktora habilitowanego w przypadku
egzaminu magisterskiego lub stopieri naukowy doktora w przypadku egzaminu
licencjackiego.
Egzamin dyplomowy powinien odby6 sig w terminie nieprzefuaczaj4cym trzech miesiEcy
od daty zlozenia pracy, nie p62niej jednak niz do konca roku akademickiego, w kt6rym
praca zostala zlozona.
Przy ocenie egzaminu dyplomowego stosuje sig oceny okreSlone w $ 24 ust. 2.
Dziekan, na pisemny wniosek studenta lub promotora, moie wyrazit' zgodg na otwarty
egzanrin dyplomowy. Wniosek powinien by( zloZony wraz z pracq dyplomow4.
lnlbtrnacjg o otwartym egzaminie dyplonrowym zamieszcza sig na stronie intemetowej
wydzialu na.jp62niej na tydzieh przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaj4c sklad
komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, nazwisko i imig
przystgpuj4cego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej
Otwarty egzamin dyplomowy sklada sig z czgSci jawnej i niejawnej.
W czgSci jawnej dyplomant prezentuje pracg dyplomow4, bierze udzial w dyskusji
dotyczqcej pracy i odpowiada na zadane pytania egzaminacyjne.
W czgSci niejawnej komisja ustala oceng koicow4 pracy dyplomowej, oceng egzamlnu
dyplomowego oraz ocenE koricow4 ukoriczenia studi6w.
Uczestnicy egzaminu otwarlego niebgd4cy czlonkami komisji egzaminacyjnej nie mog4
zadawa(, pytari dyplomantowi oraz uczestniczyd w obradach w czg6ci niejawnej
oceniaj4cej egzamin, mog4 natomiast bra6 udzial w dyskusji zwi4zanej z tematem pracy.
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l. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub
nieusprawiedliwior.rego nieprzystqpienia do egzaminu dyplomowego dziekan .uqyznacza
drugi termin jako ostateczny.
) W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na
egzaminie dyplomowym w drugim terminie student zostaje skreSlony z listy student6w.
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Student ske6lony z listy student6w z powod6w okre5lonych w ust. 2 w przypadku
uzyskania zgody na wznowienie studi6w jest zobowiqzany do powt6rzenia seminarium
dyplornowego/ pracowni dyplomowej.

$4e
Podstaw4 obliczenia ostatecznego wyniku studi6w s4:
Srednia arytmetyczna ocen ze studiow wyliczona zgodnie z zasad4 okreSlonq
ust. 4 i5.
2) ocena pracy dyplomowej.
3) ocena egzaminu dyplomowego.
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$ 24

Ostateczny wynik studi6w stanowi sumg 0,7 Sredniej wymienionej w ust. 1 pkt l, 0,2
oceny pracy dyplomowej, 0,1 oceny egzaminu dyplomowego. Wynik zaokr4gla sig do
dw6ch miejsc po przecinku.
J, W dyplomie ukoriczenia studi6w wyZszych wpisuje sig ostateczny wynik studi6w
zgodnie z zasad4:
do 3,40 - dostateczny
od 3,41 do 3,80 - dostateczny 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 podwyzszyi oceng, o kt6rej mowa w ust. 3, o p6l stopnra
(0,5),.iezeli student uzyskal z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oceny
bardzo dobre.

Rozdzial XII
Przepisy przejSciowe i korf,cowe
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Zaliczenie

$50

roku lub semestru studi6w realizowanego w roku

poprzedzaj4cyn wejScie

w

akademickim

Zycie niniejszego Regulaminu nastgpuje na

zasadach

dotychczas obowi4zujqcych.
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W

szczgte i niezakofczone do dnia I pa2dziemika 2015 r. postgpowania
indywidualnych sprawach student6w rozpatrywane s4 w trybie i na zasadach

w

okreSlonych w dotychczasowych przepisach.

Przepisy niniejszego Regulaminu maj4 zastosowanie do wszystkich student6w, ktorzy
rozpoczyna.i4, kontynuuj4 oraz wznawiajq ksztalcenie od I pa2dziemika2\l5 r.
$ 51

Postanowienia Regulaminu obowi4zuj4 student6w i pracownik6w UwB.

$s2
Regulanrin wchodzi w Zycie z dniem I pu2dziernika 201 5 r.
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