
 

 

Uchwała nr 2653 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 22 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, w związku 

z art.  75 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Senat Uniwersytetu w Białymstoku wprowadza następujące zmiany w Regulaminie studiów 

Uniwersytetu w Białymstoku stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 2527 Senatu 

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r.: 

 

1) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Szczegółowy rozkład i obsada kadrowa zajęć powinny być podawane do 

wiadomości studenta nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem semestru lub roku 

akademickiego."  

2) w § 17  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dziekan udziela zgody na realizację IOS, o której mowa w ust. 1, na okres nie 

dłuższy niż jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia. Pisemny wniosek  

o udzielenie IOS student jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od rozpoczęcia 

semestru/roku akademickiego lub niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny 

wymienionej w ust. 1 pkt 1." 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. O IOS może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej I rok studiów,  

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 i ust. 2.” 

 

3) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Student ma prawo do dwóch egzaminów z każdego przedmiotu w danym okresie 

zaliczeniowym: egzaminu głównego i egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 3 

i 4 oraz § 21 ust. ust. 2. Terminy tych egzaminów przypadają odpowiednio w sesji 

egzaminacyjnej głównej i sesji egzaminacyjnej poprawkowej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, prowadzący zajęcia może, za zgodą dziekana, 

przeprowadzić egzamin w innym wskazanym terminie, jednak nie później niż do 

ostatniego  dnia letniej sesji poprawkowej.” 

 

4) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem ubiegania się o zmianę formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną 

jest spełnienie przez studenta kryteriów ustalonych uchwałą rady wydziału, jednak 



średnia ocen uzyskanych przez studenta w roku akademickim poprzedzającym złożenie 

wniosku o zmianę trybu studiów nie może być mniejsza niż 4,50.”  

 

5) w § 31 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Student, który wznawia studia składa ślubowanie w terminie 14 dni od daty 

doręczenia rozstrzygnięcia o wznowieniu studiów.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


