
Uchwala nr 2015
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

zdnia22htego2017 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersyletu,
o k rei lajqcych zasady tworx,e nia programdw ksztalc e n ia

dla okreilonych kierunk6w, proJili i pol,iom6w ksztalcenia studitiw wyis4ych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2'/ lipca 2005 r. Prawo o szkolnictv,ie
v)yzszym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p62n. zm.) oraz Rozporz1dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 26 wrze6nia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596) w sprawie
warunkiw prowadzenia studi6w Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala wytyczne dla rad

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, okre6laj4ce zasady tworzenia
program6w ksztalcenia dla okeSlonego kierunku, poziomu i profilu/profili ksztalcenia
studi6w wyZszych.

l.

Program kszlalcenia

$1
Program ksztalcenia obejmuje opis zakladanych efekt6w ksztalcenia oraz program studi6w
stanowiqcy opis procesu ksaalcenia prowadz4cego do uzyskania tych efekt6w.
Program ksztalcenia dla kaZdego kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia
prowadzonego przez wydzial uchwala rada wydzialu, po zasiggnigciu opinii wydzialowego
organu samorz4du studenckiego.

3. W przypadku kierunku prowadzonego przez co najmniej dwie podstawowe jednostki

organizacyjne uchwalg, o kt6rej mowa w ust. 2, podejmuj4 rady wszystkich jednostek

prowadz4cych ksztalcenie, po zasiggnigciu opinii odpowiednich organ6w samorz4du

student6w kaz dej z jednostek.

4. Podstawowe jednostki organizacyjne prowadz4ce kierunki studi6w uwzglgdniaj4
w programach ksztalcenia wnioski z analizy zgodnoSci efekt6w ksztalcenia z potrzebamr

rynku pracy oraz wnioski z analizy wynik6w monitoringu karier zawodowych
absolwent6w.

l.

Efekty ksxlalcenia

s2
Podstawowe jednostki organizacyjne, projektuj4c zakladane efekty ksztalcenia dla
programu ksztalcenia na okre5lonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia, uwzglgdniaj4
efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji spolecznych, wybrane
z efekt6w ksztatcenia dla obszaru lub obszar6w ksztalcenia, do kt6rych zostal
przyporz4dkowany kierunek studi6w.
Opis zakladanych efekt6w ksztalcenia w programie ksztalcenia dla kierunku studi6w,
poziomu i profilu ksztalcenia uwzglgdnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia
okreSlone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego
stopnia okeslone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym
wybrane efekty ksztaicenia wladciwe dla obszaru lub obszar6w ksztalcenia, do kt6rych
zostal przyporz1dkowany kierunek studi6w:



l) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studi6w
pierwszego stopnia,

2) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studi6w
drugiego stopnia i jednolitych studi6w magisterskich.

3. Opis zakladanych efekt6w ksztalcenia, o kt6rych mowa w ust. 2, zawiera r6wnie2 efekty
ksztalcenia w zakresie znajomoSci jgzyka obcego.

4. W przypadku, gdy podstawowajednostka organizacyjna prowadzi studia na danym kierunku
i poziomie ksztalcenia na profilach: og6lnoakademickim i praktycznym, zakladane efekty
ksztalcenia opisuje sig odrgbnie dla kaZdego profilu ksztalcenia.

5. Wz6r opisu efekt6w ksztalcenia okreSla Zal4cznik nr I do niniej szej Uchwaly.

Program studitiw - wymagania ogdlne

$3
1. W oparciu o zdefiniowane efekty ksztalcenia podstawowe jednostki organizacyjne tworzq

programy studi6w stanowi4ce opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania
zakladanych efekt6w ksztalcenia dla kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia.

2. Program studi6w umoZliwia studentowi *yb6r modul6w zajE(,, w lym zajg( w jgzyku
obcym, kt6rym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniej szym niz 30Yo liczby
punkt6w ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych poziomowr
ksztalcenia. Modulami do wyboru mog4 byi moduly specjalnoSci.

3. Maj4c na wzglgdzie umigdzynarodowienie procesu ksztalcenia program studi6w
przewiduje obowiqzek lub moZliwoSi zaliczenia przez studenta zajg6 w jEzyku obcym,
niezaleZnie od zaj96 jgzykowych prowadzonych w formie lektorat6w. Zajgcia te mog4 byi
realizowane w ramach modul6w, o kt6rych mowa w ust. 2 w wymiarze ustalonym przez

radg podstawowej jednostki organizacyjnej
4. Zaliczenie zaj96 w jgzyku obcym, o kt6rych mowa w ust. 3, student moze zrealizowat

rowniel poprzez zaliczenie zajg6, o kt6rych mowa w $ 6 ust. 2.

5. Program studi6w, dla kierunku przyporz4dkowanego do wigcej ni2 jednego obszaru
ksztalcenia, okreSla dla kazdego z tych obszar6w procentowy udzial liczby punkt6w ECTS
w l4cznej liczbie punkt6w ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych
poziomowi ksztalcenia.

6. Co najmniej polowa programu studi6w stacjonarnych musi byi realizowana w postaci zajgi
dydaktycznych, wymagajqcych bezpo6redniego udzialu nauczycieli akademickich
i student6w.

7. Dob6r form zajg6 dydaktycznych, ich organizacja, w tym proporcje pomigdzy li czbq godzin
poszczeg6lnych form prowadzonych zajgi, powinny zapewnia(, osi4gnigcie przez

student6w zakladanych cel6w i efekt6w ksztaicenia, w tym szczeg6lnie umiejgtnoSci
praktycznych i kompetencj i spolecznych niezbgdnych na rynku pracy.

8. Program studi6w dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduly zajgi powi4zane
z praktycznym przygotowaniem zawodowym, kt6rym przypisano punkty ECTS
w wymiarze wigkszym niz 50'Yo liczby punkt6w ECTS, o kt6rych mowa w $ 4 ust. I pkt 6,

sluzqce zdobywaniu przez studenta umiejgtnoSci praktycznych i kompetencji spolecznych.
9. Program studi6w dla kierunku o profilu og6lnoakademickim obejmuje moduly zajgi

zwiapane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki zwiqzanej z tym
kierunkiem studi6w, kt6rym przypisano punkty ECTS w wymiarze wigkszym niz 50%
liczby punkt6w ECTS, o kt6rych mowa w $ 4 ust. I pkt 6, sluz4ce zdobywaniu przez

studenta poglgbionej wiedzy oraz umiejgtnoSci prowadzenia badaf naukowych.
10. W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku,

poziomie i profilu ksztalcenia studia w formie stacjonamej i niestacjonarnej, proces

ksztalcenia umoZliwia uzyskanie takich samych efekt6w ksztalcenia w ka2dej z tych form



studi6w.
11. Liczba punkt6w ECTS wymagana programem studi6w do uzyskania kwalifikacji

odpowiadajqcych poziomowi studi6w wynosi nie mniej ni2:
1) 180 - dla studi6w pierwszego stopnia,
21 120 - dla studi6w drugiego slopnia.
3) 300 - dlajednolitych studi6w magisterskich.

Program stutliriw - wymagania szczegdlowe

$4
l. Podstawowe jednostki organizacyjne w programie studi6w dla kierunku studi6w, poziomu

i profilu ksaalcenia okreSlaj4:
I ) nazwg jednostki prowadz4cej kierunek,
2) nazwg kierunkr.r,/specj alnodci studi6w,
3) poziom ksztalcenia (studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia/j ednolite studia

magisterskie),
4) profi I ksztalcenia (o96lnoakademicki/praktyczny),
5) formg studi6w (stacjonarne/niestacjoname),
6) liczbg semestr6w i liczbg punkt6w ECTS konieczn4 dla uzyskania kwalifikacji

odpowiadaj4cych poziomowi ksztalcenia,
7) moduly zajg6 (zajgcia lub grupy zajgi) wraz z przypisaniem do kazdego modulu efekt6w

ksztalcenia oraz treSci programowych, form i metod ksztalcenia, zapewniaj4cych
osi4gnigcie tych efekt6w, a tak2e liczby punkt6w ECTS,

8) sposoby weryfikacji i oceny osi4gania przez studenta zakladanych efekt6w ksztaicenia,
9) plan studi6w (odrgbny dla formy stacjonarnej i niestacjonamej) uwzglgdniajqcy moduly

zajgi, o kt6rych mowa w pkt 7 (z zaznaczeniem modul6w podlegaj4cych wyborowi),
a w przypadku studi6w stacjonamych pierwszego stopnia i jednolitych studi6w
magisterskich - r6wnie2 wymiar zajgi z wychowania fizycznego; zajgciom
z wychowania fizycznego nie przypisuje sig punkt6w ECTS,

l0) l4czn4liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai w ramach zajgi:
a) wymagajqcych bezpoSredniego udzialu nauczycieli akademickich

i student6w,
b) z zakresu nauk podstawowych, wia3ciwych dla danego kierunku studi6w,

do kt6rych odnosz4 sig efekty ksztalcenia dla danego kierunku studi6w, poziomu
i profilu ksZalcenia.

c) o charakterze praktycznym, w tym zajgi laboratoryj nych, warsztatowych
i projektowych,

11) liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyska6 w ramach zajgi z obszar6w nauk
humanistycznych lub nauk spolecznych,

l2) liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskad w ramach zajgt z jgzyka obcego,
13) liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai w ramach zajqt, prowadzonych

w jgzyku obcym,
14) procentowy u,dzial liczby punkt6w ECTS uzyskiwanych wskutek realtzacji modul6w

do wyboru, w liczbie punkt6w ECTS, o kt6rej mowa w pkt 6,
l5) wymiar, zasady, formg odbywania praktyk zawodo\f,ych oraz liczbg punkt6w ECTS -

dla kierunku studi6w o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studi6w o profilu
o96lnoakademickim -jezeli program ksztalcenia na tych studiach przewiduje realizacjg
praktyk,

16) procentowy udzial liczby punkt6w ECTS przypisanych kaZdemu obszarowi ksztalcema,
w liczbie punkt6w ECTS, o kt6rej mowa w pkt 6 w przypadku programu studi6w
kierunku przyporz4dkowanego do wigcej ni2 jednego obszaru ksztalcenia,



2.

3.

4.

5.

17) procentowy udzial liczby punkt6w ECTS przypisanych poszczeg6lnym dziedzinom
nauki w liczbie punkt6w ECTS, o kt6rej mowa w pkt 6,

18)warunki ukoiczenia studi6w (zasady dopuszczania do egzaminu dyplomowego, zakres

i spos6b przeprowadzania egzaminu dyplomowego) oraz uzyskany tytul zawodowy.
Wz6r programu studi6w okreSla Zal4cznik nr 2 do niniejszej Uchwaly.
Wz6r planu studi6w okreSla Z al4cznlk nr 3 do niniejszej Uchwaly.
W celu sprawdzenia, czy wszystkie zaloZone w programie efekty ksztalcenia mog4 by6

uzyskane w wyniku realizacji modul6w ksztalcenia przewidzianych programem studi6w,
wydzial sporz4dza matrycQ efekt6w ksztatcenia. Matryca odzwierciedla relacje migdzy
efektami ksztalcenia zdefiniowanymi dla programu ksztalcenia, a efektami ksztalcenia
zdefiniowanymi dla poszczeg6lnych modul6w programu studi6w. Wz6r matrycy efekt6w
ksztalcenia okreila Zal4cznik nr 4 do niniejszej Uchwaly.
Program studi6w na danym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia stanowi podstawg do

opracowania przez koordynatora przedmiotu i prowadz4cych zajgcia sylabusa przedmiotu,
w systemie USOSweb. Opracowany przez koordynatora przedmiotu i pro wadz4cych zalgcia
sylabus skladany jest w jednostce prowadz4cej ksztalcenie na danym kierunku. Wz6r
sylabusa przedmiotu okre6la Zai7cznrk nr 5 do niniejszej Uchwaly.

Punkty ECTS

85
l. Punkty ECTS s4 to przyporzqdkowane poszczeg6lnym modulom/przedmiotom punkty

zaliczeniowe, wyr&aj4ce Sredni naklad pracy studenta zwi4zany z uzyskaniem zalozonych
dla tych zaj96 i modul6w efekt6w ksztalcenia, przy czym jeden pkt ECTS odpowiada 25 -
30 godzinom pracy studenta.

2. Punkty ECTS przyporzqdkowuje sig poszczeg6lnym modulom/przedmiotom, a nie formom
zajgi dydaktycznych, slu24cych ich realizacji.

3. Liczba godzin pracy studenta obejmuje udzial w r62nych formach zorganizowanych przez
uczelnig zajgt z ldzialem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) otaz czas
poSwigcony na samodzieln4 pracq studenta, tj. przygotowanie sig do zajgi, wykonante
zadafr, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelniq (np. wykonanie projekt6w, przygotowanie
innych samodzielnych prac), przygotowanie sig do kolokwi6w i egzamin6w. Liczba godzin
pracy studenta powinna byi szacowana z uwzglgdnieniem mo2liwo6ci osi4gnigcia
zakladanych efekt6w ksztalcenia przez przecigtnego studenta realizuj4cego przedmiot.

4. Punkty ECTS przyznaje sig za zaliczenie kaZdego moduiu/przedmiotu przewidzianego
w planie studi6w, z wyl4czeniem zajg6 z wychow ania fizycznego.

5. Student uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danemu modulowi/przedmiotowi, jeZeli

spelni wszystkie okreSlone w programie studi6w uymagania oraz osiqgnie zalo2one dlatego
modulu/przedmiotu efekty ksztalcenia, przy czym liczba uzyskanych punkt6w ECTS nie
zaleLy od uzyskanej przez studenta oceny.

6. Liczba punkt6w ECTS przewidziana planem studi6w do zaliczenia ka2dego semestru
wynosi nie mniej niz 30.

ll/s kainiki iloiciowe dotyczqce programu studiriw

$6
1. Program studi6w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w

magisterskich, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonamej, przewiduje zajgcia
zjgzyka obcego w wymiarze nie mniejszym niZ:
i) na studiach pierwszego stopnia - minimum 120 godzin lektoratu, za kt6re student moze

uzyskai 6 pkt ECTS, koficz4cych sig egzaminem na poziomie 82 Europejskiego Systemu



Opisu Ksztalcenia Jgzykowego,
2) na studiach drugiego stopnia - minimum 60 godzin, wtym 30 godzin lektoratu, za kt6re

student moze uzyska6 2 pkt ECTS, koricz4cych sig egzaminem na poziomie 82+
Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego oraz 30 godzin zajgt
prowadzonych w formie specjalistycznego warsztatu jgzykowego, za kt6re student moZe

vyskal 2 pkt ECTS, koricz4cych sig zaliczeniem na oceng. Zajgcia w ramach
specjalistycznych warsztat6w jgzykowych mogq byi prowadzone przez pracownik6w
SPNJO lub pracownik6w wydzialu. Decyzjg w sprawie obsady zajgi podejmuje dziekan,

3) na jednolitych studiach magisterskich - minimum 120 godzin, za kr6re student moze
uzyskai 6 pkt ECTS, koricz4cych sig egzaminem na poziomie 82+ Europejskiego
Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego.

2. Zajgcia, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 3, student mo2e zaliczyl r6wnie2 poprzez:
l) realizacjg zajgd w jgzyku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Bialymstoku,

w szczeg6lnoSci w ramach:
a) kierunk6w studi6w prowadzonych w jgzykach obcych,

3.

b) programu Erasmus*,
c) prowadzonych przez profesora wizytujqcego,
d) wyklad6w goScinnych prowadzonych w jgzyku obcym,
e) specjalistycznych szk6l prowadzonych wjgzyku obcym,
f) modul6w do wyboru przewidzianych w programach innych kierunk6w studi6w,

2) realizaqg zalgi w jgzyku obcym na innej uczelni w ramach migdzynarodowej wymiany
student6w, w tym programu Erasmus* lub w ramach programu MOST.

Za r6wnoznaczne ze spelnieniem obowi4zku, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 3 uznaje sig

realizacjg czgSci studi6w lub praktyk za granicq w ramach programu Erasmus* lub zajg6
realizowanych w jgzyku obcym w uczelni zagranicznej w ramach migdzynarodowych
um6w o wsp6lpracy - w okresie nie k6tszym niZ 3 miesiqce.
Liczba punkt6w ECTS, kt6r4 musi uzyskai student na studiach pierwszego stopnia,
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, realizowanych w formie stacjonamel
i niestacj onarnej, w ramach zajgi z obszar6w nauk humanistycznych lub nauk spolecznych,
wynosi nie mniej niz 5 pkt ECTS. Wym6g powyzszy dotyczy kierunk6w studi6w
przypisanych do obszar6w innych niZ odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki
spoleczne.
Program studi6w pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w magisterskich,
prowadzonych w formie stacjonamej i niestacjonamej, przewiduje realizacjg zajg1
z zakresu ochrony wlasno6ci przemyslowej i prawa autorskiego oraz zasad zarz4dzania
zasobami wlasnoSci intelektualnej, kt6rym naleZy przypisad nie mniej niZ 1 pkt ECTS.
Na studiach stacjonamych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiach magisterskich minimalna liczba punkt6w ECTS, kt6r4 student musi
uzyskat za zajEcia z zakresu technologii informacyjnej, nie moze byi mniejsza ni2 1 pkt
ECTS. TreSci programowe tego przedmiotu powinny uwzglgdniai zagadnienia, metody
i narzEdzia z zakresu techlologii informacyjnej, zwiqzane ze specyfik4 danego kierunku
studi6w
Program studi6w stacjonamych pierwszego stopnia i jednolitych studi6w magisterskich
przewiduje realizacjg zajge z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niZ 30
godzin. W przypadku student6w posiadaj4cych orzeczenie o niepelnosprawnoSci realizacja
zajgi wychowania fizycznego przewidzianych w planie studi6w odbywa sig w formie zajgi
altematywnych zorganizowanych przez uczelnig.
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Ksztalcenie pr4ygotowujqce do wykonywania zawodu nsuczyciela

$7
Program ksztalcenia dla kierunku oferuj4cego specjalno6i nauczycielskq uwzglgdnia
wymogi okreSlone w standardach ksztalcenia przygotowuj4cego do wykonywania zawodu
nauczyciela, okreSlone przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa \ yzszego.
Na kierunku nieoferuj4cym specjalnoSci nauczycielskiej dydaktyka przedmiotowa,
stanowi4ca czgSi programu ksztalcenia w ramach przygotowania pedagogicznego,
uzyskiwanego w Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU), powinna by6 wyodrgbniona
w planie studi6w jako dodatkowy modul pod nazw4 Modul nadobowiqzkowy, realizowany
w przypadku wyboru dodatkowej oferty edukacyjnej, proponowanej pnezCEU. Dydaktyce
przedmiotowej nalezy przypisa6 odpowiedni4 liczbg punkt6w, nie mniejsz4 niz 5 pkt ECTS.

Praktyki zawodowe

$8
Program studi6w dla kierunk6w o profilu praktycznym zapewnia studentom tego kierunkt,
mo2liwoS6 realizaij praktyk zawodowych w l4cznym wymiarze co najmniej trzech
miesigcy na kazdym z poziom6w ksztaicenia.
Program studi6w, uwzglgdniaj4c odrgbne przepisy dla poszczeg6lnych uprawnieti
zawodowych, powinien okreSlad w szczeg6lnoSci :

I ) cele praktyk wraz z zakladanymi efektami ksztalcenia,
2) wymiar, formy i zasady odbywania praktyk we wladciwych dla danego kierunku studi6w

insty.tucjach (niezbgdne jest zawarcie stosownych umow lub porozumieti).
Cele, program i terminy realizacji praktyk powinny byi wla5ciwie zharmonizowane
z pozostatymi elementami procesu ksztalcenia tak, aby dawaly gwarancjg osi4gnigcia
zakladanych efekt6w ksztalcenia.
Program praktyk powinien uwzglgdniai opis sposob6w weryfikacji efekt6w ksztalcenia,
zdefiniowanych dla praktyk.

Zasady uruchamiania kierunkdw, specjalnoSci, poziomdw i proJili ksztalcenia

$e
Program ksztalcenia, w tym opis zakladanych efekt6w ksztalcenia dla kaZdego kierunku
studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia prowadzonego przez wydzia| uchwala rada

wydzialu, po zasiggnigciu opinii 
"rydzialowego 

organu samorz4du studenckiego.
W przypadku kierunku prowadzonego przez co najmniej dwie jednostki organizacyjne
uchwalg, o kt6rej mowa w ust. l, podejmuj4 rady wszystkich jednostek prowadz4cych
ksztalcenie, po zasiggnigciu opinii odpowiednich organ6w samorz4du student6w kaZdej

z iednostek.

$ l0
l. W przypadku tworzenia kierunku studi6w wymagana dokumentacja, przedstawiona przez

podstawow4 jednostkg organizacyjn4, stanowi4ca podstawg do podjgcia przez Senat

stosownych uchwal obejmuje:
l) og6ln4 charakterystykg studi6w, tj.:

a) nazwg kierunku studi6w, poziom i profil ksztalcenia oraz formg studi6w,
b) koncepcjg ksztalcenia, w tym:

- wskazanie zwiqzku kierunku studi6w z misj4 uczelni i strategi4jej rozwoju,

- przyporz4dkowanie kierunku studi6w do obszaru lub obszar6w ksztalcenia oraz

okreslenie procentowego udzialu liczby punkt6w ECTS dla poszczeg6lnych



obszar6w ksztalcenia w l4czn€1 liczbie punkt6w ECTS, koniecznej do uzyskanta
kwalifikacji odpowiadaj4cych poziomowi ksztalcenia,

- wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do kt6rych odnosz4 sig efekty
ksztalcenia,

- wskazanie tl.tulu zawodowego nadawanego absolwentom,
2) uzasadnienie utworzenia studi6w na okreSlonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia,
3) informacje dotycz4ce podstawowej jednostki organizacyjnej, w tym:

a) wskazanie posiadanej przez jednostkg kategorii naukowej,
b) opis prowadzonych badari naukowych w dziedzinie nauki zwi4zanej

z wnioskowanym kierunkiem studi6w,
c) dane potwierdzaj4ce spelnianie wymagad (w przypadku tworzenia kierunku

o profrlu og6lnoakademickim) w zakresie zapewnienia studentom tego kierunku
mo2liwoSci:

- co najmniej przygotowania do prowadzenia badari - w przypadku studi6w
pierwszego stopnia,

- udzialu w badaniach - w przypadku studi6w drugiego stopnia
i jednolitych studi6w magisterskich oraz wskazanie liczby student6w bior4cych
udzial w badaniach,

4) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegaj4cego sig o przyjgcie na studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie
(tj. szczeg6lowe zasady rekrutacji wraz z okreSleniem planowanego limitu przyjgi),

5) analizg zgodnoSci zakladanych efekt6w ksztalcenia z potrzebami rynku pracy,

6) informacjg o ewentualnym $ykorzystaniu do6wiadczeri i wzorc6w migdzynarodowych
w pracach maj4cych na celu okreSlenie programu ksztalcenia,

7) opis sposob6w weryfikacji i oceny osi4gnigtych przez studenta efekt6w ksztalcenia
w trakcie calego procesu ksztalcenia,

8) uchwalg rady wydzialu wraz z pisemnq opini4 wydzialowego zespolu do spraw jakoSct

ksztalcenia oraz wydziaiowego organu samorz4du studenckiego, dotyczEc4
wnioskowanego kierunku,

9) program ksztalcenia dla danego kierunku studi6w, w tym:
a) opis zakladanych efekt6w ksaalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji

spolecznych sporz4dzony w formie tabelarycznych odniesiei efekt6w kierunkowych
do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji w ramach okreSlonego

obszaru ksztalcenia,
b) program studi6w,

l0) opis warunk6w prowadzenia studi6w oraz sposobu organizacji i realizacji procesu

ksztalcenia, w tym:
a) wykaz os6b proponowanych do minimum kadrowego (wz6r wykazu okreilaZal4cznlk

nr 6 do niniejszej Uchwaly) zawieralqcy:

- imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w przypadku braku PESEL - numer

dokumentu potwierdzaj4cego to2samo56,

- informacje o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczeg6lnych os6b oraz

terminie podjgcia zatrudnienia w uczelni,

- informacje o dorobku naukowym wtaz z wykazem publikacji.

a w przypadku kierunku o profilu praktycznym - opis doSwiadczenia zawodowego,

zdobytego poza luczelni4,

- oSwiadczenia os6b proponowanych do minimum kadrowego

o moZliwoSci zaliczenia ich do tego minimum kadrowego w przypadku uzyskania

uprawnienia do prowadzenia wnioskowanego kierunku studi6w wraz z informacj4



o aktualnym zaliczeniv do minimum kadrowego (wz6r oSwiadczenia okeSla
Zal4cznik nr 7 do niniejszej Uchwaly),

b) wykaz nauczycieli akademickich, przewidzianych do realizacji zajgi dydaktycznych
na wnioskowanym kierunku obejmuj4cy:

informacje o planowanym dla poszczeg6lnych os6b wymiarze zajEt,,

informacje o przydziale zapt zwi4zanych z prowadzonymi badaniami naukowymi
w przypadku studi6w o profilu og6lnoakademickim lub przydziale zajgt'

zwiqzanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w przypadku studi6w
o profilu praktycznym,

- informacje o spelnieniu warunku prowadzenia zajEt zwiqzanych z okre$lon4
dyscyplinq przez nauczycieli akademickich, posiadaj4cych dorobek naukowy
w zakresie tej dyscyplin;,

c) proporcjg liczby nauczycieli akademickich proponowanych do minimum kadrowego
do przewidywanej liczby student6w,

d) kopie porozumien z pracodawcami albo ich deklaracj i w sprawie pnyjgcia okeSlonej
liczby student6w na praktyki (e2eli program studi6w przewiduje obowiqzek realizacji
praktyki),

e) informacje na temat infrastruktury, kt6r4 dysponuje
organizacyjna, w tym szczeg6lowy opis sal dydaktycznych,
sprzgtu i wyposaZenia,

f) informacje na temat zapewnienia mo2liwoSci korzystania z
oraz elektronicznych zasob6w wiedzy,

1 1) analizg finansow4 uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w (sporz4dzon4zgodnie
z wzotem okreSlonym w odrgbnych przepisach) obejmuj4c4: kalkulacjg koszt6w
uruchomienia i prowadzenia ksztalcenia ze wskazaniem 2r6del ich finansowania,
okreSlenie konsekwencji utworzenia wnioskowanego kierunku na obowipki
dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (obci4zenia dydaktyczne,
liczba godzin ponadwymiarowych).

2. W przypadku tworzenia kierunku studi6w przez podstawow4 jednostkg organizacyjn4.
o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyiszym, poza dokumentacj4
wskazan4 w ust. 1, do wniosku przedkladanego ministrowi wlaSciwemu do spraw
szkolnictwa wyzszego o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uprawniei.r do
prowadzenia kierunku naleZy dol4czyC
l) kopig uchwaly Senatu w sprawie utworzenia kierunku studi6w oraz uchwaiy

o przyjgciu przez Senat zakladanych efekt6w ksztalcenia,
2) kopie dokument6w potwierdzaj4cych uzyskanie przez osoby proponowane do minimum

kadrowego tltulu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnienia r6wnowaZnego
z uprawnieniami doktora habilitowanego a w przypadku, gdy t)'tul zawodowy, stopieri
naukowy lub tltul naukowy zostal uzyskany za granic4 - kopie dokument6w wraz
z tlumaczeniem najgzyk polski, dokonanym pnez tlvmacza przysigglego,

3) kopig dokumentacji potwierdzaj4cej dysponowanie infrastruktur4 zapewniaj4c4
prawidlow4 realizacjg cel6w ksztalcenia, w tym odpowiednie warunki do prowadzenta
zaiq,t w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach od dnia rozpoczgcia
ksztalcenia,

4) opis zasob6w bibliotecznych, obejmuj4cych literaturg zalecan4 na wnioskowanym
kierunku studi6w, do kt6rych uczelnia zapewni dostgp.

3. W przypadku ubiegania sig o przywr6cenie jednostce organizacyjnej uczelni zawieszonego
uprawnienia do prowadzenia studi6w na okre6lonym kierunku, poziomie
i profilu ksztalcenia, wniosek powinien zawierat wszystkie informacje i dokumenty
okreSlone w ust. I iust.2.

podstawowa jednostka

laboratori6w, pracowni,

zasob6w bibliotecznych



4.

5.

1.

Senat podejmuje uchwaly w sprawie utworzenia kierunk6w studi6w i okeSlenia efekt6w

ksztalcenia w terminie do 3l stycznia roku poprzedzaj4cego rok akademicki, w kt6rym
planowane jest ich uruchomienie.
Dokumentacja, o kt6rej mowa w ust. I i 2, powinna byt zlo2onaw Dziale Dydaktyki i Spraw

Studenckich co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem Senatu

s ll
W przypadku tworzenia specjalnoSci na prowadzonym kierunku studi6w, dziekan wydzialu
przedstawia Senatowi wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumentacj4 tworzoneJ

specjalnoSci, obejmuj4c4:
1) uchwalg rady wydzialu wraz z pisemn4 opini4 uydzialowego zespolu do spraw jakoSci

ksztalcenia oraz wydzialowego organu samorzqdu studenckiego,
2) program studi6w, w tym plan studi6w,
3) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacji zajg6,

4) informacjg o proporcji liczby nauczycieli akademickich, zaliczanych do minimum
kadrowego do planowanej liczby student6w na danym kierunku studi6w,

z uwzglgdnieniem planowanej liczby student6w na tworzonej specjalnodci,

5) analizg finansow4 prowadzenia kierunku z uwzglgdnieniem tworzonej specjalnoSci

(sporz4dzon4 wedlug wzoru okre5lonego w odrgbnych przepisach), obejmuj4c4

w szczeg6lnoSci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia specjalnoSci ze

wskazaniem 2r6del ich finansowania, okre6lenie wplywu tworzonej specjalnoSci na

obowiqzki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (planowane

obciEZenia dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych),
6) proponowany limit przyjgi na kierunek, uwzglgdniaj4cy tworzon4 specjalnoSi wraz

z opisem wplywu planowanej liczby student6w specjalnoSci w pelnym cyklu ksaalcenia
na og6ln4 liczbg student6w wydzialu.

2. Senat podejmuje uchwaly w sprawie uruchomienia nowych specjalnoSci do 30 kwietnia roku

poprzedzaj4cego rok akademicki, w kt6rym planowane jest ich uruchomienie'

z zasiuzezerriem, 2e uruchomienie specjalnoSci nie powoduje zmiany efekt6w ksztalcenia

okeSlonych dla kierunku.
3. Dokumentacja, o kt6rej mowa w ust. l, powinna byt zloaona w Dziale Dydaktyki i Spraw

Studenckich co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem Senatu, na kt6rym procedowane

bgdzie powolanie nowej specjalnoSci.

$12
l. W przypadku zlo2enia przez jednostkg organizacyjnq wniosku w sprawie prowadzenta

kierunku studi6w/specjalnodci w jgzyku obcym, dziekan przedklada Senatowi nizej
vrymienion4 dok umentacj g

I ) uchwaig rady wydzialu,
2) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacii zajg6,

3) analizg finansow4 uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w, okre6laj4c4

w szczeg6lno6ci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia ksztaicenia,

moZliwoSci finansowania ze wskazaniem 2r6del, wplyw tworzonego kierunku na

obowiqzki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (obciTenia
dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych),

4) efekty ksztalcenia okeSlone dla danego kierunku studi6w stosown4 uchwalq Senatu -
w wersji obcoj gzycznej,

5) program studi6w i plan studi6w - w wersji obcojgzycznej,
6) sylwetkg absolwenta - w wersj i obcojgzycznej,
7) zasady rekutacji - w wersji polskiej i obcojgzycznej.



3.

2. Poza dokumentacj4 wymienionq w ust. l, jednostka prowadz4ca obcojEzyczny kierunek
studi6wjest zobowi4zana do opracowania sylabus6w przedmiot6w w wersji obcojgzycznej.

t.

Zmiany w programach kszlalcenia

$ 13

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadz4ca kierunek studi6w, w celu doskonalenia
programu ksztaicenia, moZe dokonywad w nim zmian, w tym w zakresie zakladanych
efekt6w ksztaicenia, wlaSciwych dla tego kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia,
z zas1uzezeniem ust. 2.

Podstawowa jednostka organizacyjna, o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo
o szkolnicnvie wyzszym moZe, w ramach posiadanego uprawnienia do prowadzenia studi6w
na okre6lonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia, dokonywad zmian w zakresie:
1) zaj96 dydaktycznych, za kt6re student moze uzyskai l4cznie do 50% punkt6w ECTS,

okeSlonych w programie studi6w aktualnym na dzieri wydania przez ministra
wlaSciwego do spraw szkolnictwa wy2szego decyzji o nadaniu tego uprawnienia,

2) l4cznie do 30% og6lnej liczby zakladanych efekt6w ksztalcenia, okreSlonych przez Senat

uczelni, aktualnych na dzien wydania przez ministra wla6ciwego do spraw szkolnictwa
wyzszego decyzji o nadaniu tego uprawnienia, z zasfizezeniem \st.3.

W przypadku dokonywania zmian, o kt6rych mowa w ust. 2 w programach ksztalcenia dla
kierunku prowadzonego w dniu 10 pa2dziernika 2014 r., tj. w dniu wej6cia w Zycie
Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3 pu2dziemlka 2014 r.
w sprawie warunkiw prowadzenia studiiw na olrellonym kierunku i poziomie l*ztalcenia,
za punkt odniesienia przyjmuje siE programy ksztalcenia obowiqzuj4ce w dniu l0
pfidziemlka 2014 r.
Zmiany efekt6w ksaalcenia wymagaj4 zatwierdzenia przez Senat.
W przypadku zmian efekt6w ksztalcenia przedlo2ona wraz z wnioskiem dziekana
dokumentacja obejmuje:
l) uchwalg podstawowej jednostki organizacyjnej, zawieraj4cq wskazanie proponowanych

zmian w zakresie zakladanych efekt6w ksztalcenia wraz ze szczeg6lowym ich
uzasadnieniem oraz opini4 wydzialowego organu samorz4du studenckiego,

2) projekt jednolitych efekt6w ksztalcenia,
3) program studi6w i plan studi6w, uwzglgdniaj4cy korekty wynikaj4ce ze zmiany efekt6w

ksztalcenia.
6. Podstawowa jednostka organizacyjna mo2e dokonywa6 w programie ksztalcenia r6wnieZ

zmlan:
l) w doborze treSci ksztalcenia przekazywanych studentom w ramach zajgi,

uwzglEdniaj4cych najnowsze osi4gnigcia naukowe, a takZe form i metod prowadzenra
zaj96,

2) koniecznych do:
a) usunigcia nieprawidlowoSci stwierdzonych przez Polsk4 Komisjg Akedytacyjn4,
b) dostosowania programu ksztatcenia do zmian w przepisach powszechnie

obowiqzuj4cych.
7 - Zmiury w programach ksztalcenia, o kt6rych mowa w:

l) ust. I i 2 s4 wprowadzane z pocz4tkiem nowego cyklu ksztalcenia,
2) ust. 6 mog4 byi wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia.

8. Zmiany w programach ksztalcenia powinny byi uchwalone przez rady podstawowych
jednostek organizacyjnych, po zasiggniEciu opinii wydzialowego organu samorz4du
studenckiego. nie p62niej niZ na:
1) 5 miesigcy przed rozpoczgciem cyklu ksztalcenia, dla kt6rego program bgdzie

obowiqzywal - w przypadku zmian w zakresie kierunkowych efekt6w ksztalcenia,

A

5.



10.

9.

2) 3 miesi4ce przed rozpoczEciem cyklu ksztalcenia, dla kt6rego program bgdzie
obowi4zywal - w przypadku zmian w zakresie zajg6 dydaktycznych,

3) miesi4c przed rozpoczgciem semestru, kt6rego zmiany dotycz4, w przypadku zmian
wprowadzonych w programach ksztalcenia w trakcie trwania cyklu ksztalcenia.

W terminie 14 dni od daty ich podpisania uchwaly rad podstawowych jednostek

organizacyjnych wraz z programem studi6w i planem studi6w s4 przekazywane do
wiadomoSci prorektora do spraw ksztalcenia.
Dziekan wydzialu oglasza program studi6w i plan studi6w na stronie internetowej wydzialu,
nie p62niej ni2 na miesi4c przed rozpoczgciem roku akademickiego.

Przepisy przej5ciowe i koricowe

$14
l. Ksztalcenie na studiach wyZszych, rozpoczQtych przed dniem I paZdziemika 2014 r.,

kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakonczenia pelnego cyklu
ksztalcenia.

2.

3.

Rady wydzial6w, w terminie do 3l maja 2017 r., maj4 obowiEzek dostosowania program6w
studi6w dla prowadzonych profili i poziom6w ksztalcenia do wymog6w niniejszej Uchwaly
dla cykli rozpoczynajqcych sig od 1 paLdziernrka 2017 r.
Rady wydzial6w, w terminie do 3l paZdziernika 2017 r., dostosuj4 profile i programy
ksztalcenia studi6w pierwszego stopnia, studi6w drugiego stopnia i jednolitych studi6w
magisterskich, prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem I paZdziemika 201 6

r. do wymagari okreSlonych w art. I I ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym dla cykli
ksztalcenia rozpoczynaj4cych sig od roku akademickiego 2018/2019.
Dla program6w ksztalcenia realizowanych w formie studi6w stacjonamych, na wszystkich
poziomach ksztalcenia, zwigkszenie o96lnej liczby godzin zajgt dydaktycznych, ustalonych
w dotychczas obowiqzujqcych planach studi6w, wymaga zgody Senatu.
Pelna dokumentacja dotycz4ca programu ksztalcenia przechowywana jest na wydziale.

$ ls
Traci moc Uchwala Senatu m 1647 Uniwersltetu w Bialymstokt z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytet",
olcellajqcych zasady tworzenia program|w lcsztalcenia dla olveilonych kierunkdw, profili
i poziom6w ltsztalcenia studi6w wyiszych z p62niejszymi zmianami.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

l.

4.

5.

Senatu U,

Dr hab. Rob

w Bialymstoku

orowski, prof. UwB
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Zrhcz|ik nr 2b
do Uchwdy nr 2015
Senatu Uniwctsyictu w Bidlrnstoku
z dnis22 \llt,go 2017 t .

PROGRAM STUDToW - Cz6d B

1.

2.

Nazwa kierunht:
Poziom ksztalcenia:

Profil ksztalcenia:

TRESCI PROGRAMOWE MODULOW

MK I oraz nazwa modulu:

MK 2 oraz nuwa modiu:

MK n oraz nazwa modulu:
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Zalqcznik n 5

do Uchwaly nr 2015

1"il1'Jr!'i"L,'Ji1iT,1 
u' n"** 

"

SYLABUS
A. Informacje og6lne

lg czglt wypelnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzqcymi dany
przedmiot w jednostce) lqcznie dla wszystkich form zajgi (np wykladu i twiczefi).

Czgit A nie dotyczy przedmiotdv) zmieniajqcych sig co roku.

Nazwa przedmiotu:
Name (nazwa przedmiotu w jgzyku angielskim):
Jednostka oferujqca przedmiot:
Przedmiot dla jednostki:
Cykl dydaktyczny:
Koordynator przedmiotu cyklu:

Domy5lny typ protokolu

Jezvk wvkladowv

Strona WWW: naleiy podat adres strony w przypadku, gdy znajdujq sig na niej treici
zwiqzane z Drzedmiotem.

Skr6conv opis:
ZaloLenia i cele przedmiott nalei podat jasny i zwigzly opis celu i treici przedmiolu,
pozwalaigcy okreilii iego ramowy zalves tema\czny.
Opis tj. profil studi6w, forma studi6w, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok
studi6w/semestr, wymagania wstgpne, liczba godzin zajg( dydaktycznych z podzialem na formy
prowadzenia zajgi, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakladu pracy studenta,
wskalniki iloSciowe.
NaleZ:t opisat:
Profi | studi6w (o 96 I no akade rn ic ki, pr a ktyc z ny)
Forma studi6w (stacjonarne, niestacjonarne)
Rodzaj przedmiotn (status przedmiotu obowiqzkowy/do wyboru (przypisat do konlcretnego
modulu, np.: M_l lub in.).
Dziedzina i dyscyplina nauki (nale2y podat dziedzing i dyscypling nauki, w kt6rq wpisujq sig
tre i c i pro gr amow e przedmiotu).
Rok studi6w/semestr ftoVsemestr studi6w, na kt1rym dany przedmiot jest oferowany (ieili
przedmiol jesl przypisany do roku lub semeslru).
Wymagania wstgpne (tzw. sekwencyjny system zajgf i egzamin6w) (przedmioty
wprowadzajqce, kt6rych wczeiniejsze zaliczenie jest niezbgdne do realizowania lreici danego
przedmiotu oraz jeili to konieczne - zakres wiadomoici/umiejgtnoici/kompetencji, jakie
powinienju2 posiadot student przed rozpoczgciem nauki przedmiotu).

Liczba godzin zajgd dydaktycznych z podzialem na formy prowadzenia zajg,t (liczba
godzin zajgt dydaktycznych oraz wskazat formg/formy prowadzenia zajgt /np. wyklad,

twiczenia, laboratorium, konwersatorium/ z uwzglgdnieniem zajgi prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik l<sztalcenia na odlegtoSt).
Metody dydaktyczne (informacja na temat metod nauczania (np. konsultacje, warsztaty
prupov)e, proiekty, prace lerenowe ilp.).



Punkty ECTS (liczba punktiw ECTS przypisana przedmiotowi).
Bilans nakladu pracy studenta (rodzaje akynoici studenta wraz z przypisanq im liczbq
godzin nakladu pracy studenta).
Wskainiki iloSciowe (naklad pracy studcnta zwiqzany z zajgciami wymagajqcymi
bezpoiredniego udzialu nauczyciela wyra1ony liczbq godzin i punktdw ECTS oraz naklad pracy
studenta zwiqzany z zajgciami o charakterze prahycznym ,vyra1ony liczbq godzin i punkiw
ECT9.
Literatura: Nale2y wskazat wykaz lektur i innych material6w obowiqzujqcych do zaliczenia
nrzedmiotu.

Efekty ksztalcenia:
Nale|y wskazai kierunkowe efekty l<sztalcenia zakladane do realizacji w ramach danego
nrzedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Naleiy wskazat formy zaliczenia przedmiolu: egzamin, zaliczenie.

Dala oprocowania:

Koordvnator orzedmiotu:

rytul/stopieh. imig i nazwiskn



SYLABUS
B. Informacje szczeg6lowe

tg czgit wypelnia kr2da osoba prowadzqca w danym roku zaigcia z przedmiotu,
osobno dla rLznychform zajgt (np wykladu i twiczeit).

Prowadz4cy

Dala opracowania tytul/stopien, imig i nazwisko

(Pola wypelnia osoba prowadz4ca w danym roku zajgcia z przedmiotu osobno dla
r6inych form zajgd

i dwiczerfil wso6lnvch dla wszvstkich sruo dan
Literatura:
Nale2v wskazat wvkaz lektur i innvch material|w h do zaliczenia zaiet.

ksztalcenia wraz ze ich wervfikacii:
Nale2y zdefiniowat oczekiwane efekty k:ztalcenia (dla formy zajgt wybrat wlaiciwe
z czgici A) oraz podat metody sprawdzania, czy zakladane efekty ksztalcenia zoslaly
osiqgnigte. Przykladowe sposoby weryfikacji efekt6w l<sztalcenia: egzamin ustny lub
pisemny; zaliczenie ustne lub pisemne; kolokwium; test kontrolny; projekty i twiczenia
praktyczne/laboratoryjne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; praca
semestralna/roczna/$,plomowa; praktyki; ocena aktywnoici w trokcie zajgt; ocena efekt6w

Zakres temat6w:
Nalezy podat opis treici przedmiotu (ista zagadnien, temat6w, problem6w
z uwzglgdnieniem najnowszych osiqgnigt naukowych w dziedzinie nauki zwiqzanei z tym

(lnformacja na temdt metod nauczania (np. konsultacje, warsztaty grupowe, projekty,

M i krvteria oceniania:
Nalezy olueilit zasady dopuszczenia do egzaminu, sposdb i warunki zaliczenia zajgt,
lqcznie z olvelleniem zasad zaliczania nieobecnoici oraz okreileniem liczby godzin
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Zalqcznik nr 7
do Uchwely nr 2015
Senatu Uniwers),tetu w Bialymstoku
z dnia 22 lllego 701'l t .

Data

nazwisko i imie

tytuUstopiefi naukowy

oSwIADczENIE

O6wiadczam, 2e od dnia .... .. ... upowainiam

(podstawowa jednostka organizacyjna)

do zaliczenia mnie do minimum kadroweqo kierunku studi6w:

(nazwa kierunku strdifw z zaznaczeniem poziomu ksztalcenia)

Informujg, irc od dnia r. jestem wliczanylal do minimum kadrowego:

(nazwa kierunku studi6w z zamaczeniem poziomu ksztalcenia)

2)..................
(nazwa kierunku studi6w z zamaczeniem poziomu ksztalcenia)

Jednoczeinie oiwiadczam, i2 w przypadku uzyskania przez Uniwersytet v) Bialymstoku
wnioskawanego uprawnienia do prowadze nia s ludiiw

(nazwa kierunku studi6w z zazraczeniem poziomu ksztalcenia)

zrezygnujg ze stanowienia minimum kadrowego

do ktdrego jestem
(nazwa kierunku studi6w z zaznczeniem poziomu ksaa'lcenia)

wliczany/a./ i powiadomig o tym Rektora.

(podpis osoby skladaj4cej o6wiadczenie)


