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2) po $ la dodaje sig $ 14a w brzmieniu:
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je:
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Pkt 3 w b^rzmientu:
3) w$ 19 wust. 1 po pkt 2 dodaje si9
giini"a w ramach migdzynarodowych
cz9S6 studi6w Lu
,,3)
"-' realizuje
przez uczelnig -"
pro gru.O* tdukacyj nych realizowanych

um6w oraz

4) w $ 20 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmrenie:
,,2. Wartodi punktow4 ECTS przedmiot6w na danym kierunku studi6w okeSlaj4
programy studi6w, z zachowaniem zasady,2e jeden punkt ECTS odpowiada
efektom ksztalcenia, kt6rych uzyskanie wymaga od studenta Srednio 25 30
godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajEcia
organizowane przez uczelniE, zgodnie z planem studi6w, oraz jego pracg
indywidualn4.
3. Przenoszenie uznawanie zajgt zaliczonych przez studenta w jednostce
organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej,
odbywa sig zgodnie z zasadami okreSlonymi w $ 28 ust. 3-5."
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5) $ 28 otrzymuje brzmienie:

1.

2.
3.

,,$ 28

Student innej szkoly wyZszej, w tym r6wnie2 zagraniczn€1, po ukohczeniu
pierwszego roku studi6w moZe ubiega6 sig o przyjgcie w poczet student6w UwB,
o ile wypelnil wszystkie obowiqzki wynikaj4ce z przepis6w uczelni, w kt6rej
dotychczas studiowal. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe
podj46 decyzjg o przeniesieniu studenta w trakcie pierwszego roku studi6w.
DecyzjE w sprawie przyjgcia studenta przenoszqcego sig z innej szkoly wyZszej
podejmuje dziekan. W przypadku cudzoziemc6w na wniosek dziekana decyzjg
podejmuje Rektor.
Studentowi przenosz4cemu zajEcia zaliczone w innej jednostce organizacyjnej
uczelni macierzystej lub w uczelni innej, w tym zagranicznej, przypisuje sig tak4
sam4 liczbg punkt6w ECTS, jaka jest przypisana efektom ksztalcenia,
uzyskiwanym w ramach programu studi6w, dla zajgi i praktyk na danym kierunku

studi6w Uniwersytetu

4.

5.

6.
6)

$ 35

w

Bialymstoku,

na kt6ry przenosi sig

student

z zastrzeaeniem vst. 4.
Warunkiem przeniesienia zajg6 zaliczonych

w innej jednostce organizacyjnej
uczelni macierzystej albo poza uczelniq macierzyst4, w tym w uczelni
zagranicznej, w miejsce punkt6w p rzypisanych z{lgciom i praktykom okreSlonym
w planie studi6w i programie ksztalceniajest stwierdzenie zbie2noSci uzyskanych
efekt6w ksztalcenia. Decyzjg w tej sprawie podejmuje dziekan, a w przypadku
student6w cudzoziemc6w Rektor, po zasiggnigciu opinii dziekana.
Dziekan w przypadku stwierdzenia rozbie2noSci pomiEdzy efektami ksZalcenia
osi4gnigtymi podczas realizacji dotychczas obowi4zuj4cego studenta programu
studi6w, a efektami ksztalcenia okredlonymi dla kierunku, profilu i poziomu
studi6w, na kt6rym student bgdzie kontynuowal ksztalcenie, podejmujqc decyzjg
o przyjgciu, okre6la warunki, termin i spos6b uzupelnienia 16Znic programowych.
Dziekan ustala wykaz przedmiot6w r6wnowaZnych realizowanych na uczelni,
z kt6rej przenosi sig student, wraz z okreSleniem liczby punkt6w ECTS
przyznanej tym przedmiotom, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 3 i 4.
Student przyjgty w poczet student6w UwB w drodze przeniesienia z innej uczelni
sklada Slubowanie. "

otrzymuje brzmienie:
,,$ 3s

1. Student ma prawo do realizacji czgSci studi6w za granicq w ramach
migdzynarodowych um6w oraz program6w edukacyjnych realizowanych przez
uczelnig. Ramowy czas trwania studi6w okeSlajq umo\Iy.

2. Program zajgi na innej uczelni dla studenta UwB ustalany jest indywidualnie, przez
koordynatora programr-r,/opiekuna wymiany po konsultacjach z koordynatorem
programu/opiekunem wymiany uczelni partnerskiej.
3. Program zajgi okreSla czas trwania studi6w, na kt6ry uczelnia kieruje studenta do
uczelni partnerskiej, wykaz przedmiot6w wraz z przypisanymi im punktami ECTS,
kt6re student zobowi4zany jest uzyska6. Przy ustalaniu wykazu przedmiot6w
uznanych za r6wnowa2ne brana jest pod uwagg zgodnoSi efekt6w ksztalcenia
przedmiot6w realizowanych na uczelni parlnerskiej z przedmiotami z uczelni
macierzystej.
4. Koordynatora programu,/opiekuna wymiany powoluje dziekan.
5.

Etap studi6w zrealizowany przez studenta w innej uczelni, spelniajqcy wymogi
okreSlone w $ 3 pkt 13, stanowi podstawg zaliczenia odpowiedniego etapu studi6w
w jednostce macierzystej.

o.

7.

Je2eli czg5i zajE(, realizowanych w innej uczelni nie moze byt uznana za
r6wnowazne z zalEciami przewidzianymi do realizacji w jednostce macierzystej
z powodu braku zbie2noSci zakladanych efekt6w ksztalcenia, koordynator
programu/opiekun wymiany jest zobowiqzany do ustalenia wykazu przedmiot6w
uznanych za r6wnowa2ne oraz tych, kt6re wymagaj4 zaliczenia w jednostce
macierzystej, ze wskazaniem termin6w ich zaliczenia zgodnych z organizacj4 roku
akademickiego. Zatwierdzony przez dziekana wykaz i terminy podpisuje
koordynator programu./opiekun wymiany i student wyjezdzaj4cy.
Jezeli z powodu zmian w ofercie dydaktycznej uczelni partnerskiej student nie
bgdzie w stade zrealizowa6 ustalonego programu, za zgod4 koordynatora
programr-r/opiekuna wymiany uczelni macierzystej i koordynatora uczelni
partnerskiej, moze dokonai zmian w wykazie przedmiot6w, kt6re umoZliwi4
zaliczenie odpowiedniego etapu studiow.

8. Student realizuj4cy etap studi6w

za

granic4 mo2e ubiegai sig

w

uczelni

macierzystej o:

l)

9.

indywidualn4 organizacjg studi6w (lOS) zgodnie z zasadami okredlonymi
18 lub indywidualny program studi6w (lPS) zgodnie z zasadami
okeSlonymi w $ 19,
2) zaliczenie przedmiot6w wynikaj4cych z planu studi6w uczelni macierzystej do
zakoriczenia sesj i poprawkowej,
3) realizacjg przedmiot6w, kt6re wymagaly zaliczenia w jednostce macierzystej
w trakcie odbywania studi6w w ramach wymiany, w nastgpnym roku studi6w.
W szczeg6lnych przypadkach dziekan mo2e, na wniosek studenta, wyrazif zgodq
na czgdciow4 realizacjg progr.rmu studi6w na innej uczelni, z kt6r4 nie zawarto
umowy o wymianie student6w. Przepisy ust. 4-6 stosuje sig odpowiednio."
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I i 2 otrzymujq brzmienie:
.Student
mo2e
otrzymat urlop od zajg6 w przypadku:
,,1

7) w$ 36ust.

l)

dlugotrwalej choroby lub niepelnosprawno6ci (urlop zdrowotny),
2) urodzenia dziecka i opieki nad nim lub innych waZnych okolicznoSci losouych
(urlop okolicznodciowy),
3) odbywania studi6w zagranicznych lub studi6w w innej uczelni (urlop
specjalny).
2. Decyzjg o udzieleniu urlopu od zaj96 podejmuje dziekan."

g) $ 37 orrzymuje
I

.

brzmienie:

..$ 37
Student mo2e uzyskai urlop w wymiarze czasowym, okre5lonym jako:
l) kr6tkoterminowy na okes kr6tszy niZ semestr,

udzielony na okres semestru lub jednego roku
(z wyl4czeniem urlopu specjalnego).
2. Student moZe uzyskai urlop dlugoterminowy nie wigcej niZ dwukrotnie w trakcie
cyklu ksztalcenia.
3. Urlop k6tkoterminowy nie zwalnia studenta z obowi4zku terminowego uzyskania
zaliczeh i zdania egzaminow zprzedmiot6w objgtych programem i planem studi6w,
zgodnie z rozHadem zajg6 danego semestru.
4. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dziekan moZe podj46 decyzjg
o przedluZeniu czasu trwania urlopu.
2) dlugoterminowy

-

9) w $ 38 ust.2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Podczas urlopu student moze, za zgodq dziekana, brae udzial w niekt6rych
zajgciach oraz przyst4pi(, do zaliczeh i egzamin6w z tych przedmiot6w."

l0) w $ 38 ust. 6 otrzymuje

brzmienie:
,,6. Student powracajqcy z urlopu zobowiqzany jest, na l4 dni przed rozpoczgciem
semestru, do pisemnego powiadomienia dziekana o zamiarze kontynuowania
studi6w lub rezygnacji ze studi6w. Niedopelnienie tego obowiqzku skutkuje
skreSleniem studenta z listy student6w."
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l)

$ 45

otrzymuje brzmienie:
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1. Pracg dyplomow4 student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego
nauczyciela akademickiego - promotora. Do nauczyciela akademickiego

2.

kieruj4cego prac4 dyplomow4 majq zastosowanie przepisy $ 17.

Praca dyplomowa mo2e byt, przygotowana pod kierunkiem promotora
zewngtrznego niebgd4cego pracownikiem Uniwersy.tetu. Postanowienia $ l7
I stosuje sig odpowiednio. Szczeg6lowe zasady udzialu promotora
zewngtrmego w procesie dyplomowania ustala rada wydzialu.
Na kierunkach eksperymentalnych oraz zwi4zanych z prac4 w terenie kierownik
jednostki dydaktycznej, w kt6rej wykonywana jest praca dyplomowa, moZe
wyznaczye - w porozumieniu z promotorem - opiekuna pracy spodr6d
pracownik6w jednostki. Do zadah opiekuna nale?y w szczeg6lnoSci pomoc
w wykonywaniu eksperymentalnej czgsci pracy, rozwi4zywaniu problem6w
technicznych oraz nadz6r nad bezpieczeristwem pracy studenta.
Temat pracy dyplomowej powinien byi ustalony wsp6lnie przez promotora
i studenta. Spos6b zatwierdzania oraz warunki dokonywania zmian temat6w
prac dyplomowych ustala rada wydzialu, z zastrzeleniem Ze ostateczne
zatwierdzenie temat6w prac dyplomowych powinno nast4pii nie p62niej niZ
z dniem rozpoczgcia ostatniego semestru danego cyklu ksaalcenia.
Praca dyplomowa musi byi przygotowana samodzielnie, zgodnie z kryteriami
formalnymi i merytorycznymi okredlonymi przez radg nydzialu dla danego
kierunku studi6w i specjalnoSci. Praca powinna by6 AoZona w formie
papierowej i elektronicznej.
Pracg dyplomow4 moze stanowii w szczeg6lnoSci praca pisemna,
opublikowany artykul lub praca projektowa w tym projekt i wykonanie

ust.

3.

4.

5.

6.

programu

lub

systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub

7.

technologiczna.
Prace dyplomowe mogq

8.

innym niz filologia dziekan moZe wyrazid zgodg na przygotowanie pracy
dyplomowej w jgzyku obcym na wniosek studenta pozltywnie zaopiniowany
przez promotora. Student zobowiqzany jest przedloZyi streszczenie pracy
w tlumaczeniu na jgzyk polski.
Szczeg6lowe zasady dotycz4ce przygotowania prac dyplomowych na

byi przygotowywane w jgzyku obcym. Na kierunku

kierunkach prowadzonych w jgzykach obcych okre5la rada wydzialu.

9. Za

prac7 dyplomow4 mohe zostat uznana praca powstala

w

ramach

studenckiego ruchu naukowego.
dyplomowej dokonuje kieruj4cy prac4 promotor orM recenzent
wyznaczony przez dziekana. stosuj4c oceny okreSlone w $ 24 ust. 2,
z zaslrzezeniem, 2e w przypadku prac dyplomowych przygotowywanych na
kierunkach eksperymentalnych rada wydzialu moZe okre6lii szczeg6lowe
zasady oceny poszcze96lnych czgSci pracy dyplomowej.
ll.Jezeli recenzent negatywnie ocenil pracg dyplomow4, dziekan powoluje
drugiego recenzenta. Jezeli drugi recenzent wystawil oceng poz)'tywn4,
o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, ustalaj4c
ostateczn4 oceng recenzji. JeZeli drugi recenzent ocenil praca negatywnie, nie
moZe ona by6 podstaw4 do ukoiczenia studi6w i zostaje odrzucona.

10. Oceny pracy

12.

Praca dyplomowa uzyskuje oceng liczon4 odpowiednio

jako

arltmetyczna ocen promotora i recenzenta./recenzent6w."
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