
UCHWAŁA NR 407XXIV/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku 

➢ w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie określenia warunków, 

jakim powinny odpowiadać programy studiów na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich w Politechnice Białostockiej. 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 48 ust. 1 pkt 10 

Statutu Politechniki Białostockiej postanawia: 

 

§ 1 

 

Wprowadzić zmiany w „Wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy 

studiów na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w 

Politechnice Białostockiej” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 393/XXIII/XV/2019 Senatu 

Politechniki Białostockiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny 

odpowiadać programy studiów na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich w Politechnice Białostockiej, a mianowicie w § 9: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W programach studiów, uchwalonych dla studiów stacjonarnych: 

1) pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, średnia liczba godzin zajęć w 

tygodniu (bez zajęć z WF, HES i języków obcych) powinna zawierać się pomiędzy 20 a 22 (nie 

dotyczy semestrów dyplomowych); 

2) drugiego stopnia, średnia liczba godzin zajęć w tygodniu (bez zajęć z HES i języków obcych) 

powinna zawierać się pomiędzy 22 a 24 (nie dotyczy semestrów dyplomowych); 

3) zwiększenie liczby godzin powyżej limitów określonych w pkt 1-2 jest możliwe w 

uzasadnionych przypadkach.”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Na semestrze dyplomowym: 

1) na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, średnia liczba godzin 

zajęć w tygodniu nie może przekroczyć 8 (łącznie z zajęciami HES); 

2) na studiach drugiego stopnia, średnia liczba godzin zajęć w tygodniu nie może przekroczyć 

12 (łącznie z zajęciami HES); 

3) zwiększenie liczby godzin powyżej limitów określonych w pkt 1-2 jest możliwe w 

uzasadnionych przypadkach.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          

 

REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


