
ZARZĄDZENIE NR 1016  

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 10 października 2019 roku 

 

➢ w sprawie ustalenia „Regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Białostockiej”, wzoru umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

oraz wzorów dokumentów obowiązujących przy uruchomieniu, prowadzeniu i likwidacji studiów 

podyplomowych w Politechnice Białostockiej   

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 i art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 26 ust 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządza się, co następuje: 

  

§ 1 

Ustala się: 

1) „Regulamin studiów podyplomowych Politechniki Białostockiej”, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

2) wzory dokumentów obowiązujących przy uruchomieniu, prowadzeniu i likwidacji studiów 

podyplomowych w Politechnice Białostockiej, a mianowicie: 

a) wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 

do zarządzenia, 

b) wniosek o likwidację studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 

do zarządzenia, 

c) rejestr uczestników studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 

do zarządzenia, 

d) rejestr świadectw ukończenia studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 5 do zarządzenia, 

e) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 

do zarządzenia, 

f) zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym w załączniku 

nr 7 do zarządzenia, 

g) kartę okresowych osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 8 do zarządzenia, 

h) kartę obiegową, w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do zarządzenia, 

i) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych niewłączonych do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji, w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do zarządzenia, 

j) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 

podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 11 do zarządzenia, 

k) potwierdzenie odbioru świadectwa, w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 

do zarządzenia, 

l) informacja o wpisie na listę uczestników studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 13 do zarządzenia, 

m) wniosek o powołanie kierownika studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 14 do zarządzenia, 



n) informacja o rozpoczęciu zajęć na studiach podyplomowych, w brzmieniu określonym 

w załączniku nr 15 do zarządzenia, 

o) kalkulacja kosztów i rozliczenie końcowe studiów podyplomowych, w brzmieniu określonym 

w załączniku 16 do zarządzenia; 

p) umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone w Politechnice 

Białostockiej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 17 do zarządzenia. 

§ 2 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię dziekanów, kierowników studiów 

podyplomowych oraz kierownika Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki. 

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. studenckich. 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 838 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie 

wzorów dokumentów dotyczących uruchomienia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych oraz 

zasad wynagradzania na studiach podyplomowych w Politechnice Białostockiej. 

§ 5 

1. Z dniem wejścia w życie zarządzenia centralny rejestr słuchaczy studiów podyplomowych staje się 

centralnym rejestrem uczestników studiów podyplomowych, o którym mowa w zarządzeniu. 

2. Wnioski o utworzenie studiów podyplomowych oraz kalkulacje lub korekty kalkulacji kosztów studiów 

podyplomowych sporządzone na wzorach dokumentów dotychczas obowiązujących i zatwierdzone 

przez prorektora ds. studenckich przed dniem wejścia w życie zarządzenia, pozostają w mocy. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do studiów podyplomowych 

rozpoczynających się w Politechnice Białostockiej od roku akademickiego 2019/2020. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


