Zakcznik nr 1 do Uchwaiy nr 38/2016 Senatu UMB z dnia 29.04.2016r.

RE GUL AMIN

STUDIOW I STOPNIA, II STOPNIA ORAZ
JEDNOLITYCH STUDIOW MAGISTERSKICH
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W BIALYMSTOKU

(tekst jednolity)

Biatystok 2016

I. PRZEPISY OGOLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin Studiow zwany dalej „Regulaminem" okresla prawa i obowi^ki
studentow studiow I stopnia, II stopnia i jednolitych studiow magisterskich Uniwersytetu
Medycznego w Bialymstoku, zwi^ane z organizacj^ i tokiem studiow. Regulamin

opracowany zostal stosownie do art. 160 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyzszym zwanej dalej „ustaw4".

2.

Regulamin ma rowniez zastosowanie do studiuj^cych w Uniwersytecie Medycznym
w Bialymstoku w ramach programdw studiow prowadzonych w j^zyku angielskim.

to

studia platne, a wysokosc oplat ustala Rektor. Studenci przyj?ci na studia na oddziale
angloj^zycznym

maj^

obowi^zek

odbyc

przed

rozpocz^ciem

I

roku

kurs

przygotowawczy.

3. Regulamin uchwala Senat Uczelni, co najmniej na pi?c miesi^cy przed pocz^tkiem roku
akademickiego. Regulamin studiow wchodzi w zycie z pocz^tkiem roku akademickiego,
po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwalodawczym Samorz^du Studentdw.
4.

Przyj^cie w poczet studentow Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej "Uczelni^",

nast^puje z chwil^ immatrykulacji i zlozenia slubowania. Po immatrykulacji student
otrzymuje legitymacj^ studenck^. Uczelnia zapewnia studentowi dost^p do dokumentacji
przebiegu studiow prowadzonej w formie elektronicznej

(system informatyczny

Uczelni).

5.

Uczelnia dolozy wszelkich staran, aby stworzyc osobom niepelnosprawnym warunki do

pelnego udzialu w procesie ksztalcenia.
6.

Student ma obowi^zek post^powac zgodnie z tresci^ slubowania, Regulaminem oraz
innymi przepisami obowi^uj^cymi w Uczelni.

7.

Za naruszenie przepisow obowi^zuj^cych w Uczelni oraz za czyny uchybiaj^ce godnosci
studenta. student ponosi odpowiedzialnosc dyscyplinam^ na zasadach okreslonych
w ustawie.

8.

W Uczelni funkcjonuje System Zapewnienia i Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia, ktorego
dzialanie reguluj^ odr^bne przepisy.

Q.

Reprezentantami ogolu studentow s^ organy Samorzqdu Studentow.

10. Zwierzchnikiem i opiekunem studentow Uniwersytetu Medycznego jest Rektor,

a zwierzchnikiem i opiekunem studentow danego wydzialu jest

Dziekan. Stalym

zast^pc^ Rektora. powolanym do nadzoru spraw studenckich jest Prorektor ds.
Studenckich.

11. Instancj^ odwolawczq we wszystkich sprawach obj^tych Regulaminem jest Rektor.

II.

ORGANIZACJA STUDIOW

Organizacja roku akademickiego
§2

1. Rok akademicki rozpoczyna si? 1 pazdziemika i trwa do 30 wrzesnia nast?pnego roku
kalendarzowego.

2. W przypadku, gdy rozpocz?cie roku akademickiego przypada w sobot? lub w dzieh
ustawowo wolny od pracy, a takze w innych uzasadnionych przypadkach, Rektor moze

podj^c decyzj? owczesniejszym lub pozniejszym rozpocz?ciu roku akademickiego wcalej
Uczelni lub na okreslonym kierunku.

3. Wprzypadku, gdy program studiow dla danego kierunku, formy ksztalcenia lub formy
studiow przewiduje rozpocz?cie zaj?c od drugiego semestru roku akademickiego (tj.
semestru letniego), rozpocz?cie roku akademickiego nast?puje w terminie ustalonym
w Uczelni dla rozpocz?cia semestru letniego.

Organizacja zaj?c
§3

Studia odbywaj^ si? wedlug programow studiow. w tym planow studiow uchwalanych
zgodnie z trybem okreslonym w ustawie.

§4

1. Szczegolowy program studiow, wtym plan studiow oraz harmonogram zaj?c, podawane s^
do wiadomosci przed rozpocz?ciem semestru poprzez zamieszczenie na stronie
intemetowej kazdego wydzialu.

2. Rok akademicki obejmuje:
- semestr zimowy,
- semestr letni.

- okres od zakonczenia semestru letniego do pocz^tku semestru zimowego nast^pnego

roku akademickiego przeznaczony na przewidziane planem studiow praktyki zawodowe,

przy czym praktyk^

lub cz^sc praktyki przewidzianej planem studiow, student moze

odbyc w ci^gu roku akademickiego w czasie wolnym od zaj^c dydaktycznych.
3. Semestr zimowy obejmuje:

- okres zaj^c trwaj^cy 15 tygodni dydaktycznych,
- zimowy sesj^ egzaminacyjn^.
4. Semestr letni obejmuje:

- okres zaj^c trwaj^cy 15 tygodni dydaktycznych,
- letni^ sesj? egzaminacyjn^.

5. Sesje egzaminacyjne t^cznie trwajq nie krocej niz 6 tygodni, w tym letnia sesja
egzaminacyjna co najmniej 4 tygodnie.

6. Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od pocz^tku zimowej przerwy mi^dzysemestralnej do
30 kwietnia, zas letnia sesja egzaminacyjna do 15 wrzesnia.

7. Ramow^ organizacj? roku ustala Rektor i podaje do wiadomosci wszystkich jednostek
dydaktycznych przed rozpocz^ciem roku akademickiego.
8. Rektor moze w czasie trwania roku akademickiego wprowadzac w nim zmiany oraz

moze zawiesic zaj^cia na czas okreslony.
9. Rektor moze ustanowic w ci^gu roku akademickiego dni wolne od zaj^c.
10. Dziekan moze ustanowic w ci^gu roku akademickiego godziny wolne od zaj^c na danym
wydziale.

11. Na podstawie decyzji Rektora, o ktorej mowa w ust. 7, Dziekan po zasi^gni^ciu opinii

starostow poszczegolnych lat studiow, ustala szczegolowy harmonogram zaj^c.
12. Ustalenia okreslone w ust. 11 powinny bye podane do wiadomosci studentow przed

rozpocz^ciem semestru lub roku akademickiego. w formie ogioszenia na tablicy ogloszeh
dziekanatu oraz na stronie intemetowej wydzialu.

13. Wszystkie jednostki dydaktyczne zobowi^zane 54 do ustalenia wewn^trznego regulaminu
dydaktycznego opartego na przepisach okresionych w Regulaminie. Regulamin
dydaktyczny jednostki okresla co najmniej:
1) sposob prowadzenia zaj^c,

2) mozliwosci i formy wyrownywania zaleglosci powstalych na skutek nieobecnosci,
3) formy przeprowadzania zaliczen przedmiotu i egzaminow oraz warunki
zwalniania z nich,

4) kryleria oceniania,

5) wykaz obowi^zkowych i zalecanych podr^cznikow,

6) zasady wgl^du przez studenta do jego prac pisemnych, w tym w szczegolnosci;
sprawdzianow, kolokwiow, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych w terminie

podanym przez kierownika jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej

i w obecnosci kierownika jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej,
7) sposob informowania studentow 0 wynikach egzaminow i zaliczen, przy czym
informowanie powinno odbywac si? z poszanowaniem przepisow o ochronie
danych osobowych.

14. Regulamin dydaktyczny jednostki oraz sylabusy realizowanych przedmiotow s^
podawane do wiadomosci studentow przed rozpocz?ciem zaj?c dydaktycznych poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen wlasciwej jednostki dydaktycznej i opublikowanie na
stronach intemetowych jednostki.

15. Regulamin dydaktyczny moze bye zmieniany w ci^gu roku akademickiego, wyl^cznie po
uzyskaniu opinii starosty roku.

16. Jednostka prowadz^ca zaj?cia dydaktyczne oraz studenci odbywaj^cy w niej zaj?cia,
zobowi^zani S4 do przestrzegania regulaminu dydaktycznego danej jednostki.

Oplaty

§5

1. Uczelnia moze wprowadzic oplaty za zaj?cia dydaktyczne na podstawie obowi^zuj^cych
przepisow.

2. Uczelnia moze pobierac oplaty za swiadczone uslugi edukacyjne zwi^zane z:

1) ksztakeniem studentow na studiach niestacjonamych,
2) powtarzaniem okreslonych zaj^c z powodu niezadowalaj^cych wynikow w nauce,
3) prowadzeniem studiow w j^zyku obcym,

4) prowadzeniem zaj^c nieobj^tych planem studiow, w tym zaj?c uzupeiniaj^cych efekty
ksztaicenia niezb^dne do podj^cia studiow drugiego stopnia na okreslonym kierunku,
5) przeprowadzeniem potwierdzenia efektow uczenia si^.
3. Wysokosc opiat na danym kierunku studiow ustala Rektor na wniosek Rady Wydzialu

4. Warunki odpiatnosci za uslugi edukacyjne, z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 5, okresla
umowa mi^dzy uczelni^ a studentem lub osob^ przyj^t^ na studia, zav/arta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Warunki odpiatnosci za przeprowadzenie potwierdzenia efektow uczenia sif okresla
odr^bna umowa zawarta mi^dzy Uczelni^ a Wnioskodawc^.

6. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan wydzialu moze wyrazic zgod? na roziozenie
oplaty na 2 rowne raty.

Opiekun roku, starosta, Rada Pedagogiczna

§6

1.

Dziekan. po zasi^gni^ciu opinii starosty roku, powoluje opiekuna roku sposrod
nauczycieli akademickich wydzialu.

2.

Opiekun roku czuwa nad sprawami studentow, wspoldziala ze starosty roku, siuzy

pomoc4 studentom. Szczegolowy zakres obowi^zkow opiekuna roku ustala Dziekan.

3.

Rada pedagogiczna wspoldziala z Dziekanem w koordynowaniu procesu dydaktycznego
na okreslonym roku studiow. W sklad rady pedagogicznej wchodz^ z urz^du: Dziekan

lub Prodziekan, opiekun roku, kierownicy jednostek dydaktycznych lub upowaznieni
przez

nich

nauczyciele

akademiccy,

a

takze

starosta

Przewodnicz^cym rady pedagogicznej jest opiekun roku.

danego

roku

studiow.

Praktyki zawodowe
§7

1. Student zobowi^zany jest do odbycia praktyk zawodowych, ktore
studiow i realizowane

integraln^ cz^sci^

zgodnie z programem studiow, w tym planem studiow.

2. Celem praktyk zawodowych jest doskonalenie umiej^tnosci praktycznych w warunkach
wlasciwych dla danego zakresu dzialalnosci zawodowej.

3. Student moze odbyc praktyk? zawodow^ w kraju lub za granic^, o ile przepisy odr?bne
nie stanowiq inaczej, na warunkach okreslonych w programach studiow.

4. W celu wiakiwej realizacji praktyk zawodowych, Dziekan wydziatu powotuje
opiekunow praktyk studenckich sposrod nauczycieli akademickich.

5. Zasady

odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych

wynikaj^

z regulaminow praktyk zawodowych na poszczegolnych kierunkach.

III. PRAWA I OBOWI^ZKI STUDENTOW

§8

Student ma prawo do:

1) rozwijania zainteresowah naukowych, korzystania w tym celu z pomieszczeh
dydaktycznych, urz^dzeh i srodkow w Uczelni, oraz pomocy ze strony nauczycieli
akademickich i organow Uczelni,

2) zrzeszania si? w kolach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych,
rozwojowych i wdrozeniowych realizowanych w Uniwersytecie Medycznym,
3) uzyskiwania nagrod i wyroznieh,

4) studiowania wedlug indywidualnego toku studiow lub indywidualnej organizacji studiow
na zasadach okreslonych w Regulaminie Studiow Indywidualnych, stanowi^cym
zal^cznik do niniejszego Regulaminu.

5) zrzeszania si? w organizacjach studenckich na zasadach okreslonych w ustawie,

6) otrzymywania pomocy materialnej na zasadach okreslonych odr?bnymi przepisami.

7) rozwijania zainteresowah kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym
celu z urz^dzen i srodkow Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich
i organow Uniwersytetu Medycznego,

8)

uczestniczenia w zaj^ciach otwartych innych kierunkow studiow,

9)

korzystania ze wsparcia Biura Karier, Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakosci
Ksztaicenia oraz Biura ds. Osob Niepeinosprawnych.

§9

1. Do obowi^zkow studenta nalezy pelne wykorzystanie mozliwosci ksztaicenia si?
stwarzanych

przez

Uczelni?

oraz

post?powanie

zgodne

z

tresci^

slubowania

i Regulaminem. Student ponosi peln^ odpowiedzialnosc wynikaj^c^ z nieprzestrzegania
Regulaminu.

2. W szczegolnosci student obowi^zany jest do:

1) obowi^zkowego uczestniczenia we wszystkich formach zaj?c dydaktycznych
wynikaj^cych z planu zaj?c danego kierunku.

2) wypelniania obowi^zkow dydaktycznych zgodnie z planem, programem studiow
i regulaminem studiow. w tym terminowego uzyskiwania zaliczen i zdawania
egzaminow oraz odbywania praktyk zawodowych,

3) przestrzegania przepisow obowi^zuj^cych w Uniwersytecie Medycznym, w tym
Kodeksu etyki studenta i doktoranta,

4) okazywania szacunku pracownikom Uniwersytetu Medycznego i przestrzegania
zasad wspoizycia kolezenskiego,
5) dbania o godnosc studenta i dobre imi? Uczelni,

6) studiowania i stosowania w praktyce zasad etycznych przysziego zawodu,
7) poszanowania mienia Uniwersytetu Medycznego,

8) podpisania umowy o warunkach odplatnosci za uslugi edukacyjne zwi^zane
z ksztaiceniem na studiach stacjonamych,

9) wnoszenia opiat za uslugi edukacyjne w wysokosci okreslonej przez Rektora,
10) zlozenia pisemnego oswiadczenia o kontynuowaniu lub ukonczeniu studiow na

innych kierunkach studiow stacjonamych w uczelni publicznej,

11) ztozenia oswiadczenia o niepobieraniu/pobieraniu swiadczen pomocy materialnej na
wi^cej niz jednym kierunku.

12) poddania pracy dyplomowej procedurom antyplagiatowym zgodnie z przepisami
obowi^zuj^cymi w Uczelni (dotyczy kierunkow, na ktorych realizowana jest praca
dyplomowa),

13) dbalosci o poufnosc hasel do informatycznych systemow Uczelni, przestrzeganie
praw autorskich i wlasnosci intelektualnej,

14) zakazu wnoszenia, uzywania i rozprowadzania srodkow odurzaj^cych na terenie
Uczelni.

15) powiadamiania niezwlocznie odpowiedniego dla kierunku ksztalcenia dziekanatu

i Dziaiu Spraw Studenckich o zmianie stanu cywilnego. nazwiska, adresu i innych
danych maj^cych wptyw na sytuacj^ studenta,

16) posiadania aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazan do
studiowania na wybranym kierunku.
§10

Za naruszenie przepisow prawa lub obowi^zkow okreslonych w § 8-9 Regulaminu, student
ponosi odpowiedzialnosc na zasadach okreslonych w ustawie.

IV.

PRZENIESIENIA

§11

1. Student Uniwersytetu Medycznego moze przeniesc si? do innej uczelni za zgod^ Dziekana
odpowiedniego wydzialu uczelni przyjmuj^cej, o ile przediozy kart? obiegow^
potwierdzaj^c^ brak istnienia zobowi^zah wobec Uczelni.

2. Student innej uczelni moze przeniesc si? do Uniwersytetu Medycznego, o ile uzyska
zgod? Dziekana odpowiedniego wydzialu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku
wyrazonsi w drodze decyzji, jezeli wypelnil wszystkie obowi^ki wynikaj^ce z przepisow
obowi^zuj^cych w uczelni. ktor^ opuszcza. Mozliwosc przeniesienia z innej uczelni
istnieje tylko wobr?bie tego samego kierunku. Decyzj? wtej sprawie podejmuje Dziekan,
po zapoznaniu si? z dokumentacjtj przebicgu studiow studenta oraz po przcanalizowaniu

mozliwosci organizacyjnych Uczelni. Studenci przeniesieni z innej uczelni o innym
programie ksztalcenia, zobowi^zani

do uzupeinienia roznic programowych.

3. Szczegotowe warunki i zasady przenoszenia studentow z innych uczelni na Uniwersytet
Medyczny w Bialymstoku okresla Zarz^dzenie Rektora.

4. Student moze studiowac poza kierunkiem podstawowym na innych kierunkach. Podj^cie
przez studenta Uczelni studiow na innym kierunku w ramach Uczelni jest mozliwe
wyl^cznie po przejsciu procesu rekrutacji wymaganego przy przyj^ciu na dany kierunek.
5. Student moze uzyskac zgod^ na przeniesienie na inny kierunek studiow prowadzonych

w ramach wydzialu lub Uczelni. Student zmieniaj^cy kierunek nie jest zwolniony
z post^powania rekrutacyjnego.

6. Student studiuj^cy na kierunku lekarskim English Division moze bye przeniesiony na
kierunek lekarski na studiach prowadzonych w j^zyku polskim, pod warunkiem uzyskania

sredniej ocen z ostatnich dwoch lat nie mniejszej niz 4,5 w kazdym roku akademickim

oraz wykazania si? odpowiedni^ znajomoki^ j?zyka polskiego.
7. Student studiow niestacjonamych moze bye przeniesiony na studia stacjoname w uczelni
macierzystej, na podstawie uzyskanej sredniej ocen z ostatnich dwoch lat nie mniejszej niz
4,5 w kazdym roku akademickim. Przeniesienie powinno odbywac si? w ramach limitu

przyznanego przez Ministra Zdrowia lub zatwierdzonego przez Senat.

8. Student moze zmienic form? studiow ze studiow stacjonamych na niestacjoname za zgod^
Dziekana w ramach limitu przyznanego przez Ministra Zdrowia lub zatwierdzonego przez
Senat.

V.

ZALICZENIE ROKU

Punkty ECTS
§12

W Uczelni stosowana jest punktowa metoda wyrazania osi4gni?c studenta, zgodnie
z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktow (ECTS), polegaj^ca na tym, ze;
1) punkty S4 przypisane wszystkim przedmiotom wynikaj^cym z programu ksztalcenia,
2) liczba punktow przyporz^dkowanych poszczegolnym przedmiotom odzwierciedla

sredni

naklad

pracy

studenta niezb?dny do uzyskania zakladanych efektow
10

ksztalcenia, przy czym nakiad pracy obejmuje zarowno prac^ studenta w czasie zaj^c
zorganizowanych w Uczelni, orazjego indywidualn^ prac?,

3) warunkiem uzyskania punktow przypisanych danemu przedmiotowi jest osi^gni^cie
zalozonych efektow ksztakenia potwierdzone zaliczeniem przedmiotu,

4) student osi^gn^i wszystkie zatozone cele i efekty ksztaicenia, jezeli zrealizowal
i zaliczyi przedmioty obj^te programem, w tym planem studiow,

5) student uzyskuje co najmniej 60 punktow ECTS rocznie, nie mniej niz 30 punktow
w semestrze,

6) punkty uzyskane przez studenta przenosz^cego zaj^cia zaliczone w innej uczelni niz

macierzysta, mog^ zostac uznane w miejsce punktow z przedmiotdw wynikaj^cych
z programow ksztaicenia. w przypadku zbieznosci efektow ksztalcenia tych
przedmiotow w obydwu uczelniach,

7) decyzj? o uznaniu punktow ECTS podejmuje Dziekan wydzialu, na ktorym jest
prowadzone ksztalcenie, po zapoznaniu si^ z dokumentacj^ przebiegu studiow
odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelni^
macierzyst^.

Warunki zaliczenia zajfc
§13

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2. Warunkiem zaliczenia rokujest;

1) uzyskanie zaliczen wszystkich zaj^c dydaktycznych i praktyk zawodowych
przewidzianych w planie studiow danego roku,

2) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny ze wszystkich egzaminow przewidzianych
w planie studiow.

3. Student moze realizowac cz^sc studiow w innej uczelni (zarbwno krajowej jak
i zagranicznej). Decyzj? o warunkach zaliczenia okresu studiow w innej uczelni niz
macierzysta podejmuje Dziekan, uwzgl^dniaj^c przenoszenie i uznawanie zaliczonych
zaj^c zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami.

4. Zaliczenie roku akademickiego powinno nast^pic nie pozniej niz do 15 wrzesnia.
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5. W przypadku

wyst^pienia

zaleglosci

powstaiych

wskutek

usprawiedliwionych

krotkotrwaiych nieobecnosci studenta, kierownik jednostki dydaktycznej

okresla

mozliwosc i sposob zaliczeniatych zaleglosci.

6. Zaliczenie zaj^c obowi^zkowych jest potwierdzeniem nalezytego przygotowania,
obecnosci i aktywnego udziaiu w zaj^ciach oraz uzyskania pozytywnych ocen/zaliczen
prac obj^tych tymi zajfciami.

7. Zaliczenie przedmiotu koncz^cego si? egzaminem uzyskuje student, ktory zaliczyi zaj?cia
i uzyskal pozytywn^ ocen? na egzaminie.

8. Zaliczenie przedmiotu nie koncz^cego si? egzaminem dokonywane jest na podstawie

zaliczenia zaj?c, poprzez wpisanie do systemu informatycznego Uczelni, karty
egzaminacyjnej i protokolu wyrazu „zaliczono" w formie skrotu ,,zal."

9. Zaliczenie przedmiotu musi nast^pic przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej.
10. Student, ktory nie zaliczyi wszystkich wymaganych zaj?c z danego przedmiotu nie moze
bye dopuszczony do sesji egzaminacyjnej z tego przedmiotu.
11. Jezeli przedmiot realizowany jest w jednym semestrze w formie zaj?c teoretycznych,
a w drugim - w formie zaj?c praktycznych i konczy si? zaliczeniem/egzaminem kazdej

cz?sci oddzielnie, student, ktory nie uzyskal zaliczenia pierwszej cz?sci, nie moze bye
dopuszczony do zaj?c w drugim semestrze. Przedmiot taki traktuje si? jako niezaliczony.
12. Zaliczenia przedmiotu dokonuje kierownik jednostki dydaktycznej lub upowazniony

nauczyciel akademicki prowadz^cy zaj?cia, poprzez wpis do systemu informatycznego
Uczelni, karty egzaminacyjnej i protokolu. Upowaznienia, o ktorym mowa powyzej,

udziela kierownik jednostki dydaktycznej, po uzgodnieniu z Dziekanem, a w przypadku,
gdy jest to niemozliwe, Dziekan odpowiedniego wydzialu.
13. Studentowi mozna stworzyc mozliwosc poprawienia wynikow uzyskanych na zaj?ciach,
jezeli zwTOci si? z tego rodzaju prosb^ w ci^gu 14 dni po uzyskaniu wyniku, ktory chce
poprawic.

14. Studentki w ci^zy, ktore nie mog^ uczestniczyc w zaj?ciach z powodow zdrowotnych
(szkodliwosc), mog^ zrealizowac ten przedmiot w roku nast?pnym. Przedmiot taki nie jest
traktowany jako niezaliczony, ajedynie zostaje przesuni?ty o rok.
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15. Warunki zaiiczania zaj^c mog^ zostac dostosowane do potrzeb i mozliwoki studentow

niepelnosprawnych w celu wyrownania ich szans na pelncj realizacj? procesu
dydaktycznego.
Skala ocen

§14

1. Przy egzaminie stosuje si^ nast^puj^ce oceny:
- bardzo dobrze

- 5,0

- ponad dobrze

- 4,5

- dobrze

- 4,0

- dose dobrze

- 3,5

- dostatecznie

- 3,0

- niedostatecznie

- 2,0

2. W przypadku powtarzania egzaminu, wyliczenie sredniej oceny uprawniaj^cej do
uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentow, powinno uwzgl^dniac
wszystkie koncowe oceny uzyskane z pozostalych przedmiotow i sredni^ arytmetyczn^
ocen uzyskanych z danego egzaminu.

3. Wprzypadku stosowania wuczeini, wktorej student ukonczyl studia I stopnia lub zktorej
si? przeniosl, innej skali ocen niz w Uczeini, srednia ocen studenta zostaje dostosowana
do skali ocen obowi^zuj^cej wUczeini i przeliczona wnast^puj^cy sposob:
1) nalezy obliczyc jaki procent najwyzszej mozliwej sredniej na poprzedniej uczeini
stanowi srednia studenta (do czterech miejsc po przecinku),

2) ten sam procent nalezy policzyc z najwyzszej mozliwej sredniej w Uczeini, czyli
ze sredniej 5,00,

3) otrzymany wynik obliczenia jestsredni^ studenta uznan^ w Uczeini.

4. Studenci, ktorzy ukonczyli studia 1stopnia w innej uczeini niz Uniwersytet Medyczny
w Bialymstoku, w celu wyliczenia sredniej z ocen zobowi^zani s^ do zlozenia indeksu
(o lie dysponuj^ takim dokumentem) oraz zaswiadczenia z wyszczegolnionymi
przedmiotami koncz^cymi si? egzaminem. Dokumenty nalezy zlozyc do Dziekanatu
w terminie do dnia 10 pazdziemika.
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Warunki zdawania egzaminow
§15

1. Student ma obowi^zek przyst^pic do egzaminow w ustalonych terminach .
2.

Student, ktory zaliczyi wszystkie zaj^cia ustalone dla danego przedmiotu, moze za zgod^
egzaminatora przyst^pic do egzaminu w dowolnym czasie roku akademickiego, lecz nie

pozniej niz w okresie sesji egzaminacyjnej, w ktorej przewidziany jest dany egzamin.
3.

Terminy egzaminow ustala egzaminator w porozumieniu ze starost^ roku i podaje do
wiadomosci studentow, co najmniej na 4 tygodnie przed rozpocz^ciem sesji
egzaminacyjnej.

4.

W przypadku przedmiotow kohcz^cych si^ egzaminem, warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia zaj^c i speinienie obowi^zkow okreslonych
w regulaminie dydaktycznym jednostki.

5.

Jezeli student nie zostai dopuszczony do egzaminu z powodu niezaliczenia zaj^c, to jest

to rownoznaczne z utrat^ prawa do zdawania egzaminu. W takim przypadku do systemu

informatycznego Uczelni, protokoiu oraz karty egzaminacyjnej wpisuje si^ „nie
dopuszczony/a", co skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i brakiem mozliwosci jego
popraw>-.

6.

Egzamin z kazdego przedmiotu odbywa si? oddzielnie i podlega osobnej ocenie.

7.

Form? egzaminu i zaliczen, ustala kierownik jednostki dydaktycznej, w ktorej

realizowany jest przedmiot. Informacja o formie egzaminu i zaliczenia podawana jest
studentom do wiadomosci na tablicy ogloszen, przed rozpocz?ciem zaj?c.
8.

Przy kazdym egzaminie student obowi^any jest przedlozyc kart? egzaminacyjn^ oraz
okazac dokument tozsamosci ze zdj?ciem.

9.

W ci^gu jednego dnia nie mozna wyznaczac studentowi wi?cej niz jednego egzaminu;
w tym samym dniu student nie moze uczestniczyc w innych formach sprawdzenia

wiadomosci (zaliczenia, kolokwia) - nie dotyczy egzaminow

poprawkowych

i komisyjnych.

10. Egzamin moze skladac si? z kilku cz?sci: teoretycznej i praktycznej.
11. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 10, do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie
CO najmniej dostatecznej oceny z kazdej cz?sci. Ocena koncowa powinna stanowic
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wypadkow^ wszystkich ocen, a sposob jej obliczania powinien zostac podany
w Regulaminie dydaktycznym jednostki.

12. Niezgioszenie si? na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje
uzyskaniem oceny niedostatecznej

i powoduje utrat? prawa do egzaminow

poprawkowych.

Usprawiedliwienie powinno bye zlozone u egzaminatora najpozniej w dniu egzaminu,
a w wyj^tkowych przypadkach w ci^gu 7 dni po terminie egzaminu. Usprawiedliwieniem
moze bye zwolnienie lekarskie, b^dz poswiadezone przez Dziekana oswiadezenie
o zaistnieniu wypadku losowego.

13. W przypadku uznania, ze niezgioszenie si? studenta na egzamin jest usprawiedliwione,

egzaminator wyznaeza nowy termin egzaminu. Egzamin ten traktuje si? jako skladany we
wlaseiwym terminie.

14. Termin egzaminu, o ktorym mowa w ust. 13 i egzaminow poprawkowyeh, nie moze bye
ustalony po zakonezeniu sesji poprawkowej, ezyli po 15 wrzesnia.

15. Egzaminator wpisuje oeen? z egzaminu w systemie informatyeznym Uezelni, kareie
egzaminaeyjnej oraz w protokole.

16. Nie ma mozliwosei przedluzania terminu dopuszezenia do sesji egzaminaeyjnej oraz
przedluzania sesji egzaminaeyjnej.

§16

1. W przypadku uzyskania na egzaminie oeeny niedostateeznej, studentowi przysluguje
prawo do dwoeh egzaminow poprawkowyeh z kazdego niezdanego egzaminu.

2. Egzaminy poprawkowe student jest obowi^zany zlozyc w terminaeh okreslonyeh w § 4
ust. 6.

3. Niezgioszenie si? na 1egzamin poprawkowy bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem
oeeny niedostateeznej i powoduje utrat? prawa do egzaminow w 11 terminie.

Usprawiedliwienie powinno bye zlozone u egzaminatora najpozniej w dniu egzaminu,
a wwyj^tkowych przypadkaeh wei^gu 3 dni po terminie egzaminu, ale nie pozniej niz do
dnia 15 wrzesnia. Usprawiedliwieniem moze bye zwolnienie lekarskie, b^dz
poswiadezone przez Dziekana oswiadezenie o zaistnieniu wypadku losowego.

4. Niezgioszenie si? na 11 egzamin poprawkowy skutkuje uzyskaniem oeeny niedostateeznej.

§17

1. Na pisemny wniosek studenta, podwazaj^cy obiektywizm egzaminatora, ziozony w ci^gu
3 dni od daty ogloszenia negatywnego wyniku drugiego egzaminu poprawkowego,

Dziekan moze zarz^dzic egzamin komisyjny, ktory powinien si? odbyc w terminie nie
diuzszym niz 7 dni od daty ogloszenia wynikow, ale nie pozniej niz do dnia 15 wrzesnia.
Tryb przeprowadzania egzaminu ustala Dziekan.

2. Egzamin komisyjny odbywa si? przed komisj^ zlozon^ z Dziekana lub Prodziekana, jako
Przewodnicz^cego komisji. egzaminatora, ktorego wyznacza Dziekan. drugiego
specjalisty z zakresu przedmiotu obj?tego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej oraz

opiekuna roku. Ma on form? egzaminu ustnego, z ewentualnymi objasnieniami pisemnymi
(wzorami, reakcjami, rysunkami). W przypadku rownej ilosci glosow decyduje glos
Przewodnicz^cego.

3. Na wniosek studenta w sklad komisji egzaminacyjnej moze wejsc przedstawiciel organow
Samorz^du Studentow bez prawa glosu.
4. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.

Skreslenie z listy studentow, wpis warunkowy, powtorzenie roku
§18
1. Dziekan wydaje decyzj? o skresleniu studenta z listy studentow w przypadku:
1) niepodj?cia studiow,

2) rezygnacji ze studiow lub przeniesienia do innej uczelni,
3) ukarania kar^ dyscyplinam^ wydalenia z Uczelni,
4) niezlozenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
5) powstania okolicznosci skutkuj^cych powtarzaniem roku w przypadku studentow I
roku.

2. Stwierdzenia niepodj?cia studiow dokonuje na pismie Dziekan w przypadku kandydata
na studia. ktory otrzymal z Uczelni decyzj? o przyj?ciu, a nie zglosil si? w dziekanacie
w celu podpisania tekstu slubowania lub umowy (lub odmowil podpisania wymienionych
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dokumentow w terminie 14 dni) lub nie ucz^szczal na zaj?cia w terminie 14 dni od
rozpocz^cia roku akademickiego.

3. Rezygnacja nast^puje w wyniku zlozonego przez studenta oswiadczenia o rezygnacji.
Oswiadczenie powinno bye zlozone na pismie. Za dat? rezygnacji uwaza si? dat?
zlozenia pisma we wtasciwym dziekanacie. Za rezygnacj? przyjmuje si? rowniez
nieusprawiedliwion^ nieobecnosc studenta na wszystkich zaj?ciach przekraczaj^c^ 14
dni.

4. Kierownicy jednostek dydaktycznych s^ zobowi^zani do poinformowania dziekanatu
0 studentach, ktorzy nie podj?li studiow lub nie ucz?szczaj^ na zaj?cia przez okres
dluzszy niz 14 dni.

§19

1. Dziekan moze skreslic studenta z listy studentow, wprzypadku:
1) stwierdzenia braku post?p6w w nauce,

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku wokreslonym terminie,

3) niepodpisania przez studenta przedlozonej przez uczelni? umowy o warunkach
odplatnosci za studia lub uslugi edukacyjne,

4) niewniesienia oplat zwi^zanych z odbywaniem studiow.

2. Za brak post?p6w wnauce uwaza si? wszczegolnosci:
a) niezaliczenie zaj?c,

b) niezaliczenie praktyk zawodowych,
c) niezdanie egzaminu,
d) niezaliczenie roku.

3. Wprzypadku stwierdzenia braku post?p6w w nauce i nie uzyskania zaliczenia semestru
lub roku wokreslonym terminie, Dziekan moze wydac decyzj?:

1) 0 warunkowym zezwoleniu na podj?cie studiow na nast?pnym roku studiow,
w przypadku niezaliczenia nie wi?cej niz dwoch przedmiotow w tym niezaliczenia
praktyki zawodowej,

2) ^ powtarzaniu roku, jesli student nie zaliczyj wi^cej niz dwdch przedmiotow,
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3) skresleniu z listy studentow:

a) jesli nie zaliczyi roku po raz drugi,

b) w przypadku braku mozliwosci b^dz podstaw do powtarzania po raz kolejny roku
studiow.

4. Nie jest mozliwe powtarzanie I roku studiow.

5. Stwierdzenia braku post^pow w nauce dokonuje na pismie Dziekan na podstawie danych
zawartych w systemie informatycznym Uczelni, kartach egzaminacyjnych studenta oraz

protokolach z przeprowadzonych zaliczen i egzaminow.
6. Od decyzji Dziekana w przedmiocie skreslenia siuzy odwoianie do Rektora. Decyzja
Rektora jest ostateczna.

7. Student, ktory nie zaliczyi przedmiotow z danego roku, ma obowi^zek zaliczenia tych

przedmiotow nie pozniej niz w nast^pnym roku akademickim, na ktorym podejmie
nauk^.
8. Student moze uzyskac zezwolenie na powtarzanie roku nie wi^cej jednak niz raz

w okresie studiow, chyba ze przyczyn^ powtomego niezaliczenia byla diugotrwala
choroba. Powtarzanie roku z powodu diugotrwaiej choroby jest mozliwe, nie wi^cej niz
raz w okresie studiow.

9. W razie w^tpliwosci udzielenia zgody na powtarzanie roku z powodu diugotrwaiej
choroby, Dziekan moze powoiac komisj^ ziozon^ z lekarzy-nauczycieii akademickich
Uczelni i zasi^gn^c ich opinii.
10. Student, ktory powtarza dany przedmiot (na zasadzie warunkowego dopuszczenia lub

powtarzania roku) jest zobowi^zany do uczestniczenia i zaliczenia wszystkich form tego
przedmiotu.

11. Studenta, ktory powtarza rok studiow, nie obowi^zuje uzyskanie zaliczen z przedmiotow,
z ktorych uzyskai ocen^ pozytywn^.

Wznowienie studiow (reaktywacja)
§20

1. Ponowne przyj^cie na studia osoby, ktora je przerwaia lub zostaia skreslona z listy
studentow na pierwszym roku studiow, nast^puje w drodze rekrutacji.
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2. Student skreslony z listy studentow w innej uczelni nie moze ubiegac si? o wznowienie
studiow na Uniwersytecie Medycznym w Biaiymstoku.

3. Osoba. ktora po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku. przerwata studia lub zostaia

skreslona z listy studentow, ma prawo ubiegac si? o podj?cie studiow nie wczesniej niz po
upiywie 1 roku, i nie pozniej niz przed uplywem 5 lat, po zaliczeniu egzaminow z dwoch
przedmiotow z roku poprzedniego wyznaczonych przez Dziekana. Uzyskany wynik jest
ostateczny (bez mozliwosci egzaminu poprawkowego).

4. Kandydat do reaktywacji studiow wnosi oplaty zwi^ane z reaktywacj^. Wysokosc opiat
okresla Zarz^dzenie Rektora. Warunkiem reaktywacji jest l^czne spelnienie dwoch

warunkow: wniesienie oplat zwi^zanych z reaktywacji i zdanie wyznaczonych
egzaminow.

5. Jesli przerwa w studiach trwa od 3 do 5 lat, to nalezy reaktywowac studenta na poprzedni
rok studiow, nizby to wynikalo z zaliczen wjego dokumentacji przebiegu studiow.

6. Student, ktory zostai skreslony z listy studentow, moze ubiegac si? o ponowne podj?cie
studiow tylko jeden raz.

7. Studenci skresleni z listy studentow z powodu, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 nie
mogi bye reaktywowani.

8. Ponowne podj?cie studiow, w zakresie praw i obowi^zkow studenta, jest traktowane jako
zachowanie ciiglosci studiow. Zachowanie ci^glosci studiow nie oznacza automatycznego
zwolnienia studenta z obowiizku zaliczenia przedmiotow, z ktorych uzyskal ocen?
pozytywni, przed skresleniem z listy studentow.

9. Student po reaktywacji powinien uczestniczyc we wszystkich zaj?ciach oraz uzyskac
wszystkie wymagane zaliczenia z przedmiotow na roku studiow, na ktorym studiuje po
reaktywacji.

10.Jezeli w planach studiow po reaktywacji wyst?puji roznice programowe, student
zobowiizany jest uzupelnic je w pierwszym roku studiow po reaktywacji.

ll.Studentowi, ktory wznawia studia po skresleniu z listy studentow ze wzgl?du na brak
post?p6w w nauce lub niezaliczenie semestru lub roku w okreslonym terminie, nie
przysluguje prawo do powtarzania roku w dalszym toku studiow.
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12.0 ponowne podj^cie studiow na danym kierunku lub specjalnosci mog^ ubiegac si? byli
studenci tego kierunku lub specjalnosci. Nie jest mozliwe podj?cie studiow na innym
kierunku lub innej specjalnosci.

13.0 ponownym podj?ciu studiow lub odmowie wznowienia studiow orzeka Dziekan
w formic decyzji, przy uwzgl?dnieniu caloksztaltu okolicznosci sprawy, w tym
mozliwosci organizacyjnych Uczelni.

Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniow w zaj?ciach
przewidzianych tokiem studiow
§20A

1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mog^ uczestniczyc w zaj?ciach obj?tych tokiem studiow

w Uczelni na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
2. O prawie do uczestniczenia ucznia w zaj?ciach, na wniosek dyrektora szkoly, do ktorej
ucz?szcza uczen, decyduje Dziekan

wlasciwego wydzialu po uzyskaniu opinii

kierownika jednostki prowadz^cej zaci?cia, w ktorych mialby uczestniczyc uczen.
3. W przypadku wyrazenia zgody na uczestnictwo ucznia w zaj?ciach, wlasciwy Dziekan
okresla rodzaj zaj?c, w ktorych uczen ma prawo uczestniczyc oraz zasady zaliczania tych
zaj?c.

4. Uczen dopuszczony do uczestniczenia w zaj?ciach zobowi^any jest do przestrzegania
regulaminu jednostki, w ktorej odbywac si? maj^ zaj?cia, zasad BHP i ppoz oraz do
poszanowania mienia Uczelni.

VI. NAGRODY I WYROZNIENIA

§21

1. Student wyrozniaj^cy si? szczegolnymi wynikami w nauce, lub za inne szczegolne
osi^gni?cia, moze otrzymac:

1) stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osi4gni?cia,
2)

nagrody ufundowane przez instytucje pahstwowe, towarzystwa naukowe, organizacje
spoleczne i inne podmioty - zgodnie z regulaminami obowi^zuj^cymi w tym zakresie,

3)

wyroznienia przyznane przez:
a)

Rektora,
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b)

Dziekana,

c)

Samorz^d Studentow.

2. Stypendia i nagrody, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-2

przyznawane zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami.

3. Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiow licencjackich oraz studenci po ukonczeniu III

roku jednolitych studiow magisterskich, l^cznie nie wi^cej niz 100 osob w skali kraju,

mog^ w drodze konkursu, realizowanego w ramach programu ministra wiasciwego do
spraw nauki „Diamentowy Grant", otrzymac srodki na badania naukowe, finansowane ze

srodkow przewidzianych w budzecie panstwa na nauk?.
4. Senat moze uchwalic inne formy nagradzania wyrozniaj^cych si^ studentow.

§22

1. Honorowy dyplom Rektora otrzymuj^ absolwenci, ktorzy spelniaj^ l^cznie nast^puj^ce
warunki:

1) ukonczyli studia w terminie okreslonym planem studiow, przy czym okres urlopow
dziekanskich nie wlicza si^ do okresu studiow,

2) uzyskali z egzaminow sredni^ nie nizsz^ niz 4,75,

3) uzyskali z pracy magisterskiej lub licencjackiej i egzaminu magisterskiego lub
licencjackiego - jesli s^ wymagane - oceny bardzo dobre .

2. Wniosek o przyznanie honorowego dyplomu przedkladaj^ Dziekani.

3. Absolwenci, ktorzy otrzymali honorowy dyplom Rektora, wpisywani s^ do Zlotej Ksi?gi
Absolwentow Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku.

VII.

URLOPY

§23

1. Studentowi przyshiguje prawo do urlopu:

1) w przypadku dhigotrwalej choroby, potwierdzonej odpowiedni^ dokumentacj^
medyczn^.

2)

w przypadku ubiegania si^ o urlop z powodu dlugotrwalej

choroby,

w uzasadnionych przypadkach Dziekan zasi^ga opinii Uczelnianej Komisji ztozonej
z nauczycieli akademickich, b^d^cych lekarzami; po zakonczeniu urlopu
zdrowotnego, student moze bye dopuszczony do zaj^c po przedstawieniu
orzeczenia lekarza medycyny pracy o mozliwosci kontynuowania nauki,

3)

z powodu waznych okolicznosci losowych,

4)

w zwi^zku z delegowaniem na zagraniczne studia lub praktyk?,

5)

w przypadku urodzenia dziecka lub opieki nad nim,

6)

w zwi^ku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez
Uczelni^ lub organizacje studenckie i mlodziezowe,

7)

na prosb^ studenta zlozon^ nie pozniej niz do 15 wrzesnia, bez podania przyczyny,
po zaliczeniu danego roku.

2. Wniosek o urlop powinien bye zlozony do Dziekana w ei^gu 14 dni od powstania
okolieznosei uzasadniaj^eyeh prosb^, za wyj^tkiem sytuaeji okreslonej w ust. 1 pkt 6.

3. Studentowi moze bye udzielony urlop:
1) krotkoterminowy - na okres do 7 dni,
2)
4.

dlugoterminowy - na okres semestru lub jednego roku.

Udzielenie

urlopu

dlugoterminowego

Dziekan

potwierdza wpisem

do

systemu

informatyeznego Uezelni.

5.

W ealym okresie studiow, student moze otrzymac urlop dlugoterminowy tylko dwa razy.

6.

W okresie korzystania z urlopu student zaehowuje uprawnienia studenekie.

7.

W trakeie urlopu student moze za zgod^ Dziekana i kierownika jednostki dydaktyeznej

brae udzial w zaj^eiaeh dydaktyeznyeh z wybranyeh przedmiotow oraz przyst^pic do
zaliezen i egzaminow. W takim przypadku, udzial w zaj^eiaeh dydaktyeznyeh oraz
przyst^pienie do zaliezen i egzaminow odbywa si^ na zasadaeh obowi^zuj^eyeh
studentow w toku studiow.

8. Dziekan moze udzielic urlopu krotkoterminowego z przyezyn podanyeh w ust. 1 pkt. 3-6,
wystawiaj^e kart^ urlopow^, usprawiedliwiaj^e^ nieobeenosc na zaj^eiaeh.

9. Studentowi, ktoremu udzielono dlugotrwalego urlopu dziekahskiego w trakeie trwania
roku akademiekiego, wszystkie dotyehezasowe zaliezenia i egzaminy na tym roku lub
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brak zaliczenia/niedopuszczenie/ocena niedostateczna, zostaj^ uwzgl^dnione w wynikach
studenta na zasadach obowi^zuj^cych studentow w toku studiow.

VIII.

UKONCZENIE STUDIOW

§24

1. Absolwent

otrzymuje

dyplom

ukonczenia

studiow,

potwierdzaj^cy

uzyskanie

odpowiedniego tytulu zawodowego wraz z suplementem.
2.

Wzor dyplomu zatwierdza Senat.

3. Warunkiem uzyskania dyplomu ukonczenia studiow oraz odpowiedniego tytulu jest
zaliczenie wszystkich zaj^c i praktyk zawodowych a takze zlozenie egzaminow
przewidzianych w planie studiow.
4.

Dat^ ukonczenia studiow jest:

1) na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym - data zlozenia ostatniego
wymaganego planem studiow zaliczenia lub egzaminu,

2) na kierunku tarmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiow
praktyki zawodowej,

3) na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich na pozostalych kierunkach - data
zlozenia egzaminu dyplomowego.

5. Student ma obowi^ek dostarczenia wszystkich niezb^dnych do wydania dyplomu
dokumentow w ci^gu 14 dni od ukonczenia studiow.

6. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu, jezeli taki dokument byl wydany.
7. Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia obejmuje egzamin licencjacki oraz obron^
pracy licencjackiej, o ile na danym kierunku praca taka jest wymagana; zas na studiach II

stopnia lubjednolitych - egzamin magisterski oraz obron^ pracy magisterskiej.
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Praca magisterska i licencjacka
§25

1. Prac^ magistersk^ student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela
akademickiego lub specjalisty spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym
doktora.

2. Prac^ licencjack^ student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego lub
specjalisty spoza Uczelni, z tytulem co najmniej magistra lub lekarza.

3. Temat i miejsce wykonywania pracy magisterskiej lub licencjackiej powinny bye ustalone
na przedostatnim roku studiow.

4. Ustalenie zakresu pracy magisterskiej lub licencjackiej koordynuje Dziekan, bior^c pod
uwag^ obci^zenia dydaktyczne jednostek, w ktorych realizowane s^ prace, a zatwierdza
Rada Wydzialu.

5. Za prac^ magistersk^ lub licencjack^ moze bye uznana praca powstala w ramach
studenckiego kola naukowego.

6. Oceny pracy magisterskiej lub licencjackiej dokonuje kierownik pracy/promotor oraz

jeden recenzent. W przypadku rozbieznosci w ocenie pracy, o dopuszczeniu do egzaminu

koncowego decyduje Dziekan, ktory moze zasi^gn^c opinii drugiego recenzenta. Do
recenzentow stosuje si^ odpowiednio przepis ust. 1 lub ust. 2.

7. Prace licencjackie i magisterskie powstaj^ce na Wydzialach poddawane s^ procedurze
antyplagiatowej okreslonej odr^bnymi przepisami.

§26

1. Na kierunku studiow lub specjalnosci, na ktorym obowi^zuje wymog zlozenia pracy
magisterskiej lub licencjackiej, student jest obowi^zany obronic prac^ magistersk^ lub
licencjack^ nie pozniej niz do 10 lipca. Student ma obowi^zek dostarczyc prac^,
podpisan^ przez jej kierownika/promotora, nie pozniej niz 2 tygodnie przed terminem
obrony.

2. Dziekan. na wniosek kieruj^cego prac^ lub na wniosek studenta. moze przesun^c termin
zlozenia pracy magisterskiej lub licencjackiej w przypadku:
1) dlugotrwalej

choroby

studenta,

potwierdzonej

lekarskim,
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odpowiednim

zaswiadczeniem

2) niemoznosci wykonania pracy magisterskiej lub licencjackiej w obowi^zuj^cym
terminie z uzasadnionych przyczyn niezaleznych od studenta (np. awaria lub brak

odpowiedniej aparatury badawczej niezb^dnej do wykonania pracy, brak dost^pu do
materiaiow zrodlowych).

3. Termin zlozenia pracy wpowyzszych przypadkach moze bye przesuni?ty o nie wi^cej niz
trzy miesi^ce od terminu okreslonego w ust. 1.

4. W razie diuzszej nieobecnosci kieruj^cego prac^ magistersk^ lub licencjack^, ktora
moglaby wplyn^c na opoznienie terminu ziozenia pracy przez studenta, Dziekan jest
obowi^zany do wyznaczenia osoby, ktora przejmie obowi^ek kierowania prac^. Zmiana
kierujc|cego prac^ w okresie ostatnich 6 miesi^cy przed terminem ukonczenia studiow,
moze stanowic podstaw^ do przedluzenia terminu zlozenia pracy magisterskiej lub
licencjackiej na zasadach okreslonych w ust. 2.

Egzamin magisterski i licencjacki
§27

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego lub licencjackiego jest:

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotow i praktyk zawodowych przewidzianych
w programie studiow, w tym planie studiow, oraz w przypadku studiow I stopnia na
Wydziale Nauk o Zdrowiu - zlozenie egzaminu zprzygotowania zawodowego,
2) uzyskanie oceny - co najmniej - dostatecznej z pracy magisterskiej lub licencjackiej.
2. Egzamin magisterski lub licencjacki odbywa si^ przed komisj^ powolan^ przez Dziekana.
W sklad komisji wchodz^: przewodniez^cy, kierownik pracy/promotor oraz recenzent,
pelni^cy rowniez funkcj? egzaminatora. Przewodnicz^cym komisji moze bye Dziekan,
Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana pracownik naukowo-dydaktyczny, ze
stopniem co najmniej doktora habilitowanego.

3. Egzamin powinien odbyc si^ nie pozniej niz do dnia 10 lipca.

4. Wwypadku przedluzenia terminu zlozenia pracy magisterskiej lub licencjackiej, o ktorym
mowa w § 26 ust. 2, lub koniecznosci przyst^pienia przez studenta do sesji poprawkowej,
egzamin magisterski lub licencjacki powinien odbyc si? w terminie do dnia 10
pazdziemika.
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§28

1. Egzamin magisterski lub licencjacki moze bye egzaminem ustnym lub pisemnym.
Egzamin moze skiadac si? z cz?sci: teoretycznej i praktycznej.
2. Przy ocenie wynikow egzaminu stosuje si? oceny okreslone w § 14 ust. 1.

Obrona pracy magisterskiej i licencjackiej
§29

1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej lub licencjackiej jest zdanie
egzaminu magisterskiego lub licencjackiego.

2. Tezy pracy magisterskiej lub licencjackiej student przedstawia przed komisj^ okreslon^
w § 27 ust. 2 oraz osobami zainteresowanymi danym tematem.

§30

Na wniosek studenta lub kierownika pracy/promotora zlozony w terminie 7 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej, Dziekan
zarz^dza otwarty egzamin magisterski lub licencjacki i obron? pracy.
§31

1. W

przypadku

uzyskania

z

egzaminu

magisterskiego/licencjackiego

(egzaminu

dyplomowego) lub obrony pracy magisterskiej/licencjackiej oceny niedostatecznej lub

nieusprawiedliwionego nieprzyst^pienia do tego egzaminu lub obrony pracy w ustalonym
terminie. Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtomy egzamin lub obrona

nie moze odbyc si? wczesniej, niz po uplywie jednego miesi^ca i nie pozniej niz przed
uplywem 3 miesi?cy od daty pierwszego egzaminu lub obrony.

2. W przypadku uznania. ze nieprzyst^pienie do egzaminu dyplomowego lub obrony pracy
magisterskiej/licencjackiej

w ustalonym terminie jest usprawiedliwione.

Dziekan

wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego lub obrony pracy. Egzamin dyplomowy

i obron? pracy traktuje si? wtedy jako

skladane we wlasciwym terminie.

Usprawiedliwienie powinno bye zlozone w Dziekanacie do 10 lipca. W przypadku

uznania usprawiedliwienia Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego lub
obrony pracy. Egzamin dyplomowy lub obron? pracy traktuje si? jako skladane we
wlasciwym terminie.
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3. W

przypadku

niezdania

egzaminu

dyplomowego

lub

obrony

pracy

magisterskiej/licencjackiej w drugim terminie, Dziekan wydaje decyzj^ o:
a) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiow lub
b) skresleniu z listy studentow.

Srednia ze studiow

§32

1. Podstaw^ obliczania ostatecznego wyniku studiow na kierunkach, na ktorych istnieje
wymog zlozenia pracy magisterskiej lub licencjackiej s^:

A) srednia arytmetyczna z ostatecznych ocen ze wszystkich przedmiotow, zgodnie z § 14
ust. 1,

B) ocena pracy magisterskiej lub licencjackiej, t^cznie z obrony,
C) ocena egzaminu magisterskiego lub licencjackiego.
Wynik studiow oblicza si^ wedlug wzoru: A + B + C
2

4

4

2. Ostateczny wynik studiow na Wydziale Lekarskim z Oddzialem Stomatologii i Oddziaiem
Nauczania w J^zyku Angielskim na kierunkach, na ktorych nie obowi^zuje wymog
zlozenia pracy magisterskiej lub licencjackiej, oblicza si?jak w ust. 1 pkt A.

3. Ostateczny wynik studiow otrzymuje si? przez wyrownanie sredniej arytmetycznej
zgodnie z zasad^ :

- do 3,50

dostateczny

(3)

-3,51-4,50

dobry

(4)

- 4,51 i powyzej

bardzo dobry (5)

4. Wyrownanie do pelnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich
innych zaswiadczeniach okresla si? rzeczywisty wynik studiow jak w ust. 1.
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IX.

ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA DOKUMENTACJI
PRZEBIEGU STUDIOW

§33

Przebieg studiow dokumentowany jest w :
1)

protokolach egzaminacyj nych,

2)

kartach

egzaminacyj nych,

zawieraj^cych

wpisy

wszystkich

egzaminow

z przedmiotow przewidzianych w planie studiow w danym semestrze oraz
obowi^zuj^cych zaiiczeh i zaj^c,
3)

systemic informatycznym Uczelni.
§34

Zakohczenie studiow odnotowuje si? w:
1)

systemic informatycznym Uczelni,

2)

ksi?dze albumow,

3)

ksi?dze dyplomow.

X.

PRZEPISY KONCOWE

§35

W sprawach dotycz^cych organizacji i trybu odbywania studiow nie obj?tych przepisami
niniejszego Regulaminu decyduje Rektor.
§36

Traci moc Regulamin Studiow Stacjonamych uchwalony Uchwal^ Senatu nr 37/2014 z dnia
24.04.2015 oraz Regulamin Studiow Niestacjonamych, uchwalony Uchwal^ Senatu nr
38/2014 z dnia 24.04.2015r.

Przewodnicz^cy Parlamentu Studentow
/

Przewodnicz^cy Senatu

/—

Rektor

/CL,'

Hubert Janowski

prof, dr hab. Jacek Niklihski
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Zal. nr 1 do Regulaminu Studiow

REGULAMIN STUDIOW INDYWIDUALNYCH

I. Uwagi ogolne

1. Studia indywidualne w Uniwersytecie Medycznym w Bialymstoku (Uczelnia)
realizowane w formie tzw. Indywidualnego Toku Studiow (ITS) oraz Indywidualne)
Organizacji Studiow (ICS).
2. Indywidualny

Tok

Studiow

jest

form^

poszerzonego

ksztalcenia

szczegolnie

uzdolnionych studentow w zakresie wybranych przez studenta specjalnosci naukowych
i umiej^tnosci dydaktycznych.

3. Indywidualna Organizacja Studiow stanowi form^ indywidualne) organizacji ksztalcenia

podstawowego studenta, ktoremu przyczyny losowe lub inne wazne powody, nie
pozwalaj^ realizowac standardowego planu studiow.

4. Studia indywidualne tworzy si^ w celu zaspokojenia potrzeb i d^zen studentow, ktorym

standardowy program studiow, w tym plan studiow utrudnia realizac)^ programu
podstawowego b^dz zdobywanie obszemiejszej wiedzy w wybrane) przez siebie
specjalnosci.

11. Organizacja i program studiow

1. Studia indywidualne organizowane s^ i nadzorowane przez Dziekana odpowiedniego
wydzialu. Dziekan sklada roczne sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Toku Studiow
(ITS) oraz Indywidualne) Organizacji Studiow (ICS) przed rad^ odpowiedniego wydzialu.
2. ICS moze bye realizowana na wszystkich latach studiow.

3. ITS moze bye realizowany; w przypadku studiow jednolitych magisterskich pocz^wszy
od trzeciego roku studiow, w przypadku studiow 1 i 11 stopnia - pocz^wszy od 11 roku

studiow,

z wyl^czeniem okresu praktyk zawodowych. W szczegolnych przypadkach

dopuszczalna jest wczesniejsza realizacja ITS.

4. ITS nie moze bye realizowany na ostatnim roku studiow kierunku, ktorego plan obejmuje

jedynie zaj^cia praktyczne (tzw. rok stazowy) lub praktyk^ zawodow^ (kierunek
Farmacja).
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5. Program ITS obejmuje obok zaj^c przewidzianych w programach studiow zaj^cia

dodatkowe, zmierzaj^ce do:

a) rozszerzenia

zakresu

wiedzy

teoretycznej

i

umiej^tnosci

praktycznych

w wybranej specjalnosci,

b) zapoznania si^ z podstawowymi elementami metodyki badan naukowych
i przygotowania pedagogicznego.

6. Realizacja wymienionego w ust. 5 programu studiow nast^puje przez wl^czenie studenta

w tok dzialalnosci naukowo-badawczej i dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej
wydzialu,

dzialalnosc

w

Studenckim

Towarzystwie

Naukowym,

uczestnictwo

w posiedzeniach towarzystw naukowych oraz szkoleniach i kursach organizowanych
przez Uczelni^.

7. Kazdemu studentowi na okres Indywidualnego Toku Studiow, Dziekan odpowiedniego
wydzialu

przydziela

opiekuna

sposrod

nauczycieli

akademickich,

pracuj^cych

w dyscyplinie wybranej przez studenta. Opiekun powinien posiadac co najmniej stopieh
doktora. a w dziedzinach klinicznych takze co najmniej I stopieh specjalizacji. Opiekun

nie moze miec pod swoj^ opiekq wi^cej niz 2 studentow. Opiekunowi, z racji opieki nad 1

studentem realizuj^cym ITS, przysluguje 20 godzin pensum dydaktycznego (opieka nad
dwoma studentami - 40 godzin).

8. ITS i ICS nie moze wplyn^c na przedluzenie studiow i zwi^kszenie kosztow
prowadzonych zaj^c.

9. Student odbywaj^cy Indywidulany Tok Studiow moze skrocic czas odbywania zaj^c pod
warunkiem osi^gni^cia zaiozonych w programie efektow ksztalcenia oraz uzyskania
wymaganych punktow ECTS.

10. Form^

i realizacja

poszczegolnych

przedmiotow okresla kierownik jednostki

dydaktycznej w uzgodnieniu z opiekunem i Dziekanem.

11. Opiekun opracowxije, a Dziekan zatwierdza szczegolowy roczny program zaj^c studenta
realizuj^cego ITS.

12. Za realizacja indywidualnego programu studiow, w tym planu studiow, odpowiedziaini 54
przed Dziekanem opiekunowie studentow realizuj^cych ITS.

13. Opiekun do dnia 15 wrzesnia kazdego roku przedstawia Dziekanowi informacj? i ocen?
post^pow studenta studiuj^cego wedlug ITS.

14. Student realizuj^cy program ITS posiada prawo do ucz^szczania na cwiczenia z dowoln^

grup4 studenck^ w dowolnym terminie (uzgodnionym z kierownikiem jednostki
dydaktycznej), o ile nie stoi to w sprzecznosci z aktami wewn^trznymi dotycz^cymi
iiczebnosci grup studenckich.
15. Studenci w trakcie realizacji ITS powirmi miec mozliwosc dokonywania zaliczen

i skladania egzaminow w terminach uzgodnionych z egzaminuj^cymi (niekoniecznie

w okresie sesji egzaminacyjnych, ale tez nie pozniej niz w czasie sesji egzaminacyjnej,
w ktorej przewidziany jest dany egzamin).

16. Po zakonczeniu sesji egzaminacyjnych, Kolegium Dziekahskie analizuje wyniki
studentdw realizuj^cych ITS. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan moze pozbawic

studenta mozliwosci kontynuowania studiow w ramach ITS.

17. Zaliczenie studiow indywidualnych odbywa si^ corocznie w oparciu o przedstawion^
przez studenta indywidualnego dokumentacj^, opini^ jego opiekuna oraz opini^ Kolegium
Dziekahskiego. Zaliczenia dokonuje Dziekan.

III. Rekrutacja na ITS

1. Rekrutacja studentow na Indywidualny Tok Studiow (ITS) odbywa si? po zakonczeniu
danego roku studiow, poprzedzaj^cego wymienione w rozdziale II ust. 3. W szczegolnych
przypadkach dopuszczalna jest wczesniejsza realizacja ITS.

2. Kandydaci na ITS powinni spelniac nast^puj^ce warunki:

a) dobre wyniki w nauce (dotychczasowa srednia wszystkich ocen uzyskanych na
egzaminach minimum 4,50, wyliczona zgodnie z przepisami zawartymi
w Regulaminie lub laureaci Diamentowego Grantu),

b) aktywna dzialalnosc naukowa poparta rekomendacj^ kierownika jednostki
dydaktycznej (dol^czona do wniosku na pismie).

3. Kandydaci skladaj^ wnioski o zakwalifikowanie na Indywidualny Tok Studiow do
dziekanatu odpowiedniego wydzialu.
4. Wnioski powinny bye zlozone do dnia 5 wTzesnia.

5. Kwalifikacji na Indywidualny Tok Studiow dokonuje Kolegium Dziekahskie, ktore
uwzgl?dnia wymienione powyzej wymagania wobec kandydata.

6. Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta do ITS.
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IV. Rekrutacja na lOS

1. Rekrutacja studentow na Indywidualn^ Organizacj^ Studiow (lOS) odbywa si?
w dowoinym okresie studiow.

2. Kandydaci mog^ ubiegac si? o zakwalifikowanie na lOS na podstawie nast?puj^cych
dokumentow;

a) zaswiadczenia lekarskiego tlumacz^cego brak mozliwosci studiowania trybem
standardowym.

b) podania opisuj^cego inne wazne przyczyny losowe,

c) pozytywnej decyzji Wydziaiowej Komisji ds. Potwierdzania Efektow Uczenia si?
0 potwierdzeniu efektow uczenia si?.
3. Nie mogq ubiegac si? o lOS w danym roku akademickim studenci warunkowo

dopuszczeni na dany rok studiow oraz powtarzaj^cy przedmiot lub rok.

4. Kandydaci skiadaj^ wnioski o zakwalifikowanie na lOS do Dziekana odpowiedniego
wydzialu.

5. Kwalifikacji na lOS dokonuje Kolegium Dziekanskie, ktore uwzgl?dnia wymienione
powyzej wymagania wobec kandydata.

6. Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta do lOS, okreslaj^c
warunki realizacji lOS.

V. Uwagi koncowe

Na ostatnim roku studiow studenci realizuj^cy ITS mog^ uczestniczyc w prowadzeniu
zaj?c dydaktycznych w charakterze asystenta stazysty.
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Zal^cznik nr 1do

Regulaminu Studiow Indywidualnych
data wpfywu wniosku

WNIOSEK

0 wyrazenie zgody na ksztatcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiow (ITS)
Do Dziekana Wydziatu
Uniwersytetu Medycznego w Biaiymstoku
Imi^ i nazwisko:
Rok studiow:

kierunek:

nr albumu:

Prosz^ o przyj^cie na ITS realizowany w roku akademickim:
Uzasadnienie:

Do wniosku zal^czam:

1. rekomendacj^ kierownikajednostki dydaktycznej
2. program ITS

data i podpis wnioskodawcy
potwierdzenie sredniei

Pan /Pani

uzyskal/a z dotychczasowego

toku studiow sredni^ ocen w wysokosci:

podpis

i

pieczqc

Dziekanatu
opinia opiekuna

podpis
decvzia Dziekana

podpis i pieczi^c
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pracownika

Zal^cznik nr 2 do Regulaminu Studiow Indywidualnych
data wplywu wniosku

WNIOSEK

o wyrazenie zgody na ksztatcenie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiow (lOS)
Do Dziekana Wydziatu
Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku
Imi^ i nazwisko:
Rok studiow:

kierunek:

nr aibumu:

Prosz? o przyj^cie na lOS realizowany w roku akademickim:
Uzasadnienie:

Do wniosku zat^czam:

data i podpis wnioskodawcy

decvzia Dziekana
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