
 

BR.0211.56.2022 

Uchwała nr 3034 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku  

  

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku oraz art. 75 ust. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U.  

z 2022 r., poz. 574 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. (t. j. Obwieszczenie  

nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. z późn. 

zm.):   

 

1) w § 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„ 1) alternatywna forma wspierania studentów ze szczególnymi potrzebami - 

forma kształcenia, z której mogą skorzystać studenci ze szczególnymi 

potrzebami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz innymi 

przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Uniwersytecie w Białymstoku;”  

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

,,4a) dokumentacja medyczna lub specjalistyczna – dokumentacja na którą 

składają się w szczególności: 



a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa  

w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) dokumenty wydane na podstawie przepisów oświatowych (dokumenty  

z poradni psychologiczno–pedagogicznych, dokumenty dotyczące 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów, 

dokumentacja indywidualnych programów edukacyjno– terapeutycznych), 

c) dokumentacja medyczna, 

d) dokumentacja specjalistyczna wystawiona przez psychologa/terapeutę;” 

 

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:  

,,22) student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia, drugiego 

stopnia, jednolitych studiach magisterskich, która została wpisana na listę 

studentów i złożyła ślubowanie określone w statucie, nieskreślona z listy 

studentów prawomocną decyzją o skreśleniu,” 

 

d) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu: 

„22a) student ze szczególnymi potrzebami: 

a) student z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności, 

b) student przewlekle chorujący posiadający odpowiednią dokumentację 

medyczną lub specjalistyczną przedłożoną u pełnomocnika rektora  

ds. osób z niepełnosprawnościami, 

c) student, u którego choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością 

do pełnego uczestnictwa w zajęciach i/lub egzaminach/zaliczeniach,  

a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja specjalistyczna 

u pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami;” 

 

2) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

,,5. Nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania w terminie  

14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. Podpisanie ślubowania następuje  

z wykorzystaniem systemu USOSweb lub aplikacji Mobilny USOS.” 

 

 



3) w § 9 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„15) korzystania z pomocy pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami 

w celu uzyskania wsparcia oraz informacji o przysługujących uprawnieniach dla 

osób ze szczególnymi potrzebami,” 

 

4) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 

1. Uniwersytet w Białymstoku stwarza studentom ze szczególnymi potrzebami 

warunki do pełnego udziału w kształceniu, w tym zobowiązany jest podejmować 

działania zmierzające do dostosowania organizacji i właściwej realizacji 

procesu dydaktycznego, dostosowania warunków odbywania studiów przez 

studentów ze szczególnymi potrzebami. 

2. Studentom ze szczególnymi potrzebami, którym niepełnosprawność ogranicza 

możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach i przystąpienia do zaliczeń oraz 

egzaminów w trybie ogólnie obowiązującym, przysługuje prawo do składania 

wniosków o zastosowanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających 

studiowanie, w tym także składanie egzaminów i uzyskiwanie zaliczeń w formie 

dostosowanej do ich możliwości. 

3. Dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach, uzyskiwania zaliczeń  

i składania egzaminów nie prowadzi do zmniejszania wymagań merytorycznych 

w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami. 

4. Wniosek o zastosowanie rozwiązań alternatywnych musi być zaopiniowany 

przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i złożony do 

właściwego dziekana. 

5. Szczegółowe zasady wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych 

wobec studiujących osób ze szczególnymi potrzebami określa senat.” 

 

5)  w § 17 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) znajdującego się w sytuacji utrudniającej systematyczne uczestniczenie  

w zajęciach; jeśli okoliczności utrudniające uczęszczanie na zajęcia wynikają ze 

stanu zdrowia bądź niepełnosprawności studenta, wymagana jest opinia 

pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami wystawiana na 

podstawie okazanej dokumentacji medycznej lub specjalistycznej,” 

 



6) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zasady usprawiedliwiania nieobecności studenta na zajęciach i egzaminach 

ustala oraz ogłasza dziekan. Student ze szczególnymi potrzebami usprawiedliwia 

nieobecność za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. osób  

z niepełnosprawnościami, który przekazuje odpowiednią informację 

prowadzącemu zajęcia.” 

 

7) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Student, który posiada aktualne zaświadczenie lekarskie i zwolniony jest  

z zajęć wychowania fizycznego na okres semestru lub roku, ma obowiązek 

zrealizować zajęcia alternatywne. Zaświadczenie należy okazać pełnomocnikowi 

rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w terminie 14 dni od rozpoczęcia 

semestru, w którym realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego.” 

 

8)  w § 26 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) niepodjęcia studiów, tj. niezłożenia ślubowania  przez studenta w sposób  

i terminie określonym w § 8 ust. 5, § 27 ust. 6 lub § 31 ust. 12.” 

 

9) w § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Student przyjęty w poczet studentów Uniwersytetu w Białymstoku w drodze 

przeniesienia z innej uczelni składa ślubowanie w terminie 14 dni od daty 

odebrania decyzji administracyjnej o przyjęciu w przypadku cudzoziemców,  

w pozostałych przypadkach od daty otrzymania rozstrzygnięcia o przyjęciu  

w sposób określony w § 8 ust. 5.”  

 

10) w § 31 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

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

doręczenia rozstrzygnięcia o wznowieniu studiów w sposób określony w § 8 

 ust. 5.” 

 

11) w § 33: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student po ukończeniu I roku studiów pierwszego stopnia, I roku  

jednolitych studiów magisterskich lub student studiów drugiego stopnia, ma 



prawo do realizacji części programu studiów za granicą w ramach 

międzynarodowych umów oraz programów edukacyjnych realizowanych przez 

uczelnię. Ramowy czas trwania studiów określają te umowy.” 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku zmian w ofercie dydaktycznej uczelni partnerskiej 

uniemożliwiających realizację ustalonego programu dziekan, na wniosek 

studenta złożony do koordynatora programu/opiekuna wymiany uczelni 

macierzystej i koordynatora uczelni partnerskiej, może wyrazić zgodę na 

dokonanie przez studenta zmian w wykazie zajęć, które umożliwią zaliczenie 

odpowiedniego/ danego etapu studiów.” 

 

12) w § 34:  

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku choroby (urlop zdrowotny),” 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskuje student na czas trwania 

choroby, leczenia lub rehabilitacji, w sytuacjach uniemożliwiających lub 

utrudniających kontynuację studiów. Rozstrzygnięcie o przyznaniu urlopu 

wydaje dziekan na wniosek studenta, zaopiniowany przez pełnomocnika 

rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Pełnomocnik rektora ds. osób  

z niepełnosprawnościami wystawia opinię na podstawie okazanej przez 

studenta dokumentacji medycznej lub specjalistycznej.” 

 

13) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia i uzyskania tytułu 

zawodowego magistra jest uzyskanie wszystkich efektów uczenia się, którym  

w programie studiów przypisano co najmniej 90 punktów ECTS oraz spełnienie 

wymogów przewidzianych programem studiów, przygotowanie pracy dyplomowej 

(magisterskiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego).” 

 

14) w § 42 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem precyzyjnego 

określenia wkładu każdego ze współautorów, który wynosi równo po 50 % udziału 



każdego ze studentów oraz wyodrębnienia części przygotowywanych 

samodzielnie przez poszczególnych studentów. Szczegółowe zasady 

przygotowywania i oceniania zespołowych prac dyplomowych ustala rada 

wydziału.”  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.  

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


