


REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

1. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Politechnika Białostocka, zwana dalej „Uczelnią” lub „Politechniką Białostocką”, prowadzi
kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w jednostkach realizujących
działalność dydaktyczną, na określonym kierunku lub kierunkach studiów, zwanych dalej
„wydziałami”.

2. Studia mogą być realizowane jako:
1) studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie);
2) studia drugiego stopnia;
3) studia jednolite magisterskie.

3. Studia mogą mieć profil:
1) praktyczny, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom

kształtującym umiejętności praktyczne;
2) ogólnoakademicki, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom

związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.
4. Studia stacjonarne licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie

co najmniej siedem semestrów.
5. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
6. Studia stacjonarne jednolite magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.
7. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
8. Czas trwania studiów na danym kierunku i poziomie określa program studiów.
9. Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje

studentów i pracowników Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku studentów odbywających kształcenie w ramach umów międzynarodowych

lub umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, mają zastosowanie
ustalenia zawarte w tych umowach, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie
obowiązujących. W sprawach nieuregulowanych, Regulamin stosuje się odpowiednio.

§ 2
1. Zasady przyjęć na studia uchwala senat Uczelni. W poczet studentów danego kierunku

studiów nie może zostać przyjęta osoba, która posiada już status studenta tego kierunku
w Politechnice Białostockiej.

2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego
treść określa Statut Uczelni.

3. Student otrzymuje legitymację studencką.
4. Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do jego karty przebiegu studiów prowadzonej

w formie elektronicznej w systemie USOSweb.
5. Zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest rektor, a na wydziale dziekan.
6. Wyłącznym reprezentantem ogółu studentów są właściwe organy samorządu

studenckiego.
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