
1

 ¯ycie Politechniki !lipiec/sierpieñ/wrzesieñ 2006



2

¯y
cie

 Po
lite

ch
nik

i !
 lip

iec
/s

ier
pie

ñ/
wr

ze
sie

ñ 2
00

6



3

 ¯ycie Politechniki !lipiec/sierpieñ/wrzesieñ 2006

¯YCIE POLITECHNIKI. Pismo Politechniki Bia³ostockiej
Miesiêcznik: lipiec/sierpieñ/wrzesieñ 2006, nr 7-8-9 (21-22-23)
Nak³ad: 600 egz.

Redaktor: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Wspó³praca: Irena Basa³aj, Joanna Zió³kowska, Tomasz Trochimczuk,
Dzia³ Spraw Studenckich i Dydaktyki
Opracowanie graficzne: Joanna Zió³kowska
Ok³adka: Joanna Zió³kowska
Zdjêcia na ok³adce: T. Trochimczuk (na ok³adce studenci I roku PB)
Druk ok³adki: Drukarnia Inter Druk
Druk: Dzia³ Wydawnictw i Poligrafii PB

Wydawca:
Politechnika Bia³ostocka
ul. Wiejska 45 a
15-351 Bia³ystok
www.pb.edu.pl

ISSN 1641-3369

Internetowa wersja ¯ycia Politechniki:
www.pb.edu.pl/zyciepolitechniki/nr7-8-9.pdf

Spis tre�ci

Spis tre�ci

S³owo od Rektora 3

O Uczelni 4
Struktura
Wydzia³y
Jednostki miêdzywydzia³owe

Studia na Politechnice 6
System studiów
Zasady studiowania
Wybór specjalno�ci
System punktowy ECTS
Legitymacja studencka
Indeks
Skala ocen i �rednia ocen
Powtarzanie zajêæ i op³aty
Urlopy studenckie
Dyplom
Suplement do dyplomu
Przysposobienie obronne

Harmonogram  roku akademickiego 2006/2007 9

Jak nie zgubiæ siê na Politechnice? 11
Wyja�nienie numeracji sal dydaktycznych

Biblioteka Politechniki Bia³ostockiej 13

Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
Politechniki Bia³ostockiej 15

Sport na Politechnice Bia³ostockiej 17

Programy wymiany studentów 18
Program Socrates-Erasmus
Program MOSTECH

Pomoc materialna dla studentów 19
Rodzaje stypendiów
Przyznawanie stypendiów, sk³adanie wniosków
Kredyty studenckie

Domy Studenckie 20
Jak zdobyæ miejsce w akademiku?
Internet w akademikach

Samorz¹d Studencki 21
Agendy studenckie, czyli gdzie mo¿na rozwijaæ pasje?

Ko³a naukowe,
czyli co� dla studentów ambitnych 22

Opieka zdrowotna 24

Gdzie mo¿na zje�æ na Politechnice? 25

Biuro Karier 26

Klub Gwint 26

S£OWO OD REKTORA

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,

Wybieraj¹c Politechnikê Bia³ostock¹ wybrali�cie naj-
wiêksz¹ uczelniê techniczn¹ w województwie pod-
laskim. Mamy 8 wydzia³ów, w tym 2 zamiejscowe,
16 kierunków studiów i 42 specjalno�ci. Studiuje
u nas ponad 13 tysiêcy studentów, zatrudnionych jest
ok.800 nauczycieli akademickich.

Nasza kadra wspó³pracuje w ramach umów naukowo-
badawczych oraz dydaktycznych z ponad 70 o�rod-
kami akademickimi w Europie i na �wiecie. Nasi stu-
denci bior¹ udzia³ w licznych programach miêdzyna-
rodowych, m.in. Socrates-Erasmus. Wygrywaj¹ te¿
w ogólnopolskich konkursach w dziedzinie informa-
tyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy za-
rz¹dzania. Politechnika jest organizatorem krajowych
i miêdzynarodowych konferencji naukowych, Dni In-
¿yniera, Festiwalu Nauki i Sztuki. Prê¿nie dzia³aj¹ tu
agendy studenckie, sportowe sekcje AZS i Studenc-
kie Ko³a Naukowe.

Zachêcam do studiowania na Politechnice, poniewa¿
jest to uczelnia, która daje specjalistyczne wykszta³-
cenie. Panuje swoisty �boom na in¿yniera�, in¿yniera
poszukiwanego na na rynkach pracy, nie tylko w Pol-
sce, ale w Europie i na ca³ym �wiecie.

¯yczê Wam, by�cie znale�li tu miejsce dla siebie,
by�cie realizowali swoje ambicje, rozwijali swoj¹ oso-
bowo�æ i przedsiêbiorczo�æ. ¯yczê, by czas studio-
wania na tej Uczelni by³ czasem owocnym, by�cie jak
najlepiej skorzystali z zasobów Politechniki. Zale¿y
od Was bardzo du¿o, bo to równie¿ Wy tworzycie
atmosferê na tej Uczelni.

Prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko
Rektor Politechniki Bia³ostockiej
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Rektor
prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko

sekretariat: ul. Wiejska 45A, pok. 38
tel.: 0 85 746 90 10
fax: 0 85 746 90 15

e-mail: rektor@pb.edu.pl

O UCZELNI

WYDZIA£Y

WYDZIA£  ARCHITEKTURY
ul. Grunwaldzka 11/15, 15-893 Bia³ystok
Sekretariat
tel.: 0 85 746 99 10
tel/fax: 0 85 746 99 13
e-mail: sekretariat.wa@pb.edu.pl
www.wa.pb.edu.pl
Dziekanat
tel.: 0 85 746 99 14

STRUKTURA

Fot. J. Wra¿eñ

Prorektor ds. Nauki
dr hab. in¿. Waldemar Jan Rakowski, prof. nzw.

sekretariat: ul. Wiejska 45 A, pok.15
tel.: 0 85 746 90 20
fax: 0 85 746 90 15

e-mail: prorektor.nauka@pb.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. in¿. Bazyli Krupicz, prof. nzw.
sekretariat: ul. Wiejska 45 A, pok.15

tel.: 0 85 746 90 20
fax: 0 85 746 90 15

e-mail: prorektor.dydaktyka@pb.edu.pl

Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy
dr hab. in¿. Piotr Radziszewski, prof. nzw.

sekretariat: ul. Wiejska 45 A, pok. 27
tel.: 0 85 746 90 40
fax: 0 85 746 90 42

e-mail: prorektor.promocja@pb.edu.pl

Dziekan Wydzia³u
dr in¿. arch. Gra¿yna Maria D¹browska-Milewska

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr Ma³gorzata Dolistowska

WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII �RODOWISKA
ul. Wiejska 45E, 15-351 Bia³ystok
Sekretariat
tel.: 0 85 746 95 60
fax: 0 85 746 95 59
e-mail: wbiis@pb.edu.pl
www.wb.pb.edu.pl
Dziekanat
tel.: 0 85 746 96 89
Studia stacjonarne
tel.: 0 85 746 96 88, 746 96 32
Studia niestacjonarne
tel.: 0 85 746 96 65, 746 96 66

Dziekan Wydzia³u
dr hab. in¿. Czes³aw Miedzia³owski, prof. nzw.

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
kierunek Budownictwo
dr in¿. Marta Kosior-Kazberuk

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
kierunek In¿ynieria �rodowiska i Ochrona �rodowiska
dr in¿. Dariusz Boruszko

WYDZIA£ ELEKTRYCZNY
ul. Wiejska 45 D, 15-351 Bia³ystok
Sekretariat
tel.: 0 85 746 93 60
fax: 0 85 746 94 00
e-mail: welpb@we.pb.bialystok.pl
www.we.pb.edu.pl
Dziekanat
Studia stacjonarne
tel.: 0 85 746 93 65, 746 93 67, 746 93 69
Studia niestacjonarne
tel.: 0 85 746 93 68

Dziekan Wydzia³u
dr hab. in¿. Miros³aw �wiercz, prof. nzw.

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr in¿. S³awomir Kwieækowski
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Struktura

WYDZIA£ INFORMATYKI
ul. Wiejska 45A, 15-351 Bia³ystok
Sekretariat
tel.: 0 85 746 90 50
tel./fax: 0 85 746 90 57
e-mail: sekretar@wi.pb.edu.pl
www.wi.edu.pl
Dziekanat
e-mail: dziekii@wi.pb.edu.pl
Studia stacjonarne
tel.: 0 85 746 90 49, 746 90 58
Studia niestacjonarne
tel.: 0 85 746 90 55

Dziekan Wydzia³u
dr hab. Zofia Tomczonek, prof. nzw.

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki studia dzienne
dr Barbara Wojsznis

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki studia zaoczne
dr in¿. Krzysztof Dziekoñski

WYDZIA£ MECHANICZNY
ul. Wiejska 45C, 15-351 Bia³ystok
Sekretariat
tel.: 0 85 746 92 00
fax: 0 85 746 92 10
e-mail: wmechaniczny@pb.edu.pl
www.wm.pb.edu.pl
Dziekanat
Studia stacjonarne
tel.: 0 85 746 92 07
Studia niestacjonarne
tel.: 0 85 746 92 08

Dziekan Wydzia³u
dr hab. Leon Bobrowski, prof. nzw.

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr Stanis³aw Zajkowski

Dziekan Wydzia³u
prof. dr hab. in¿.  Andrzej Seweryn

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr in¿. Leon Demianiuk

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin-Bia³ystok
Sekretariat
tel: 0 85 746 98 02
fax: 0 85 663 19 88
e-mail: wz_pb@pb.edu.pl
www.wz.pb.edu.pl
Dziekanat
Studia stacjonarne
tel.: 0 85 746 98 11
Studia niestacjonarne
tel.: 0 85 746 98 13

ZAMIEJSCOWY WYDZIA£ MECHANICZNY W SUWA£KACH
ul. Sejneñska 35, pok. 1, 16-400 Suwa³ki
Sekretariat
tel.: 0 85 746 91 45
e-mail: zwmpb@pb.edu.pl
www.zmw.pb.edu.pl
Dziekanat
tel.: 0 87 563 02 58
e-mail: zwmpb@wp.pl

Dziekan Wydzia³u
dr hab. in¿. Jerzy Jaroszewicz

ZAMIEJSCOWY WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA �RODOWISKIEM W HAJNÓWCE
ul. Pi³sudskiego 8, 17-200 Hajnówka
Sekretariat
tel.: 0 85 682 95 00,
fax: 0 85 682 95 09
e-mail: sekretariat-zwzs@o2.pl
www.zwzs.pb.edu.pl
Dziekanat
tel.: 0 85 682 95 01
e-mail: dziekanat-zwzs@o2.pl

Dziekan Wydzia³u
dr hab. in¿. El¿bieta Malzahn, prof. nzw.

Prodziekan
dr n. med. Halina Chomutowska
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System studiów
Politechnika Bia³ostocka kszta³ci studentów na 16 kierunkach studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia i na 3 kierun-
kach na poziomie trzeciego stopnia.
Studia pierwszego stopnia � s¹ to studia licencjackie lub in¿ynierskie umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wiedzy i umiejêtno�ci
w okre�lonym zakresie kszta³cenia. Trwaj¹ one od 3,5 do 4,5 lat, w zale¿no�ci od kierunku. Przygotowuj¹ do pracy w okre�lo-
nym zawodzie i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u licencjata albo in¿yniera.
Studia drugiego stopnia � s¹ to studia magisterskie, umo¿li-
wiaj¹ce uzyskanie specjalistycznej wiedzy w okre�lonym zakresie
kszta³cenia, jak równie¿ przygotowuj¹ce do twórczej pracy
w okre�lonym zawodzie. Trwaj¹ od 2 do 2,5 lat, w zale¿no�ci
od kierunku i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u magistra.
Na studia drugiego stopnia w Politechnice Bia³ostockiej mog¹ ubie-
gaæ siê absolwenci wszystkich uczelni, którzy ukoñczyli studia
pierwszego stopnia na danym kierunku.
Od pa�dziernika 2005 roku na Wydziale Elektrycznym, a od pa�-
dziernika 2006 roku równie¿ na Wydziale Mechanicznym, prowa-
dzone s¹ stacjonarne studia trzeciego stopnia, tzn. studia
doktoranckie, na które przyjmowani s¹ kandydaci posiadaj¹cy
tytu³ magistra albo tytu³ równorzêdny. Umo¿liwiaj¹ one uzyskanie
zaawansowanej wiedzy w okre�lonej dziedzinie lub dyscyplinie
nauki, przygotowuj¹ do samodzielnej dzia³alno�ci badawczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Uczestnik studiów
doktoranckich mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie stypendium doktoranckiego. Zasady przyznawania stypendium okre�la zarz¹-
dzenie Rektora.
 

Zasady studiowania
Rok akademicki dzieli siê na dwa semestry � zimowy i letni. Jeden semestr sk³ada siê z 15 tygodni zajêæ i koñczy sesj¹ egzaminacyjn¹.
Studia prowadzone s¹ wed³ug planów studiów ustalonych przez w³adze wydzia³u dla poszczególnych kierunków. Plany te
obejmuj¹ wykaz wszystkich zajêæ programowych oraz wymagane egzaminy i zaliczenia.
Przedmioty w uczelni mog¹ byæ prowadzone w formie wyk³adów, æwiczeñ, zajêæ laboratoryjnych i projektowych, pracowni
specjalistycznych, seminariów, lektoratów, zajêæ z wychowania fizycznego oraz praktyk. Zaliczeñ zajêæ dydaktycznych doko-
nuj¹ nauczyciele akademiccy prowadz¹cy dane zajêcia. Aby zaliczyæ semestr nale¿y uzyskaæ pozytywne oceny ze wszystkich
egzaminów i zaliczeñ przewidzianych planem studiów. Studia koñcz¹ siê uzyskaniem dyplomu, tzn. dokumentu stwierdzaj¹cego
nadanie tytu³u zawodowego licencjata, in¿yniera lub magistra.
Student Politechniki Bia³ostockiej ma swoje prawa i obowi¹zki (szczegó³owych informacji nale¿y szukaæ w Regulaminie Studiów PB).
Student spe³niaj¹c okre�lone warunki mo¿e ubiegaæ siê o zmianê formy studiowania, kierunku lub wydzia³u. Uczelnia stwarza

STUDIA NA POLITECHNICE

Fot. T. Trochimczuk

JEDNOSTKI MIÊDZYWYDZIA£OWE

Instytut Matematyki i Fizyki
ul. Wiejska 45A, 15-351 Bia³ystok
tel.: 0 85 746 90 70
www.katmat.pb.edu.pl

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Tadeusz £ukaszewicz

Kierownik Katedry Matematyki
prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz

Kierownik Katedry Fizyki
prof. dr hab. Tadeusz £ukaszewicz

Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
ul. Zwierzyniecka 14, 15-351 Bia³ystok
Dom Studencki �Alfa� p. 220
tel.: 0 85 746 90 21
e-mail: spnjo@pb.edu.pl
www.pb.edu.pl/spnjo.html

Kierownik Studium
mgr Alina Jab³oñska-Domurat

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Wiejska 41, 15-351 Bia³ystok
tel.: 0 85 746 97 00
e-mail: swfis@pb.edu.pl
www.pb.edu.pl/swfs.html

Kierownik Studium
mgr Henryk Dunaj
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Studia na Politechnice

mo¿liwo�ci do studiowania dodatkowych przedmiotów, które nie s¹ objête planem studiów, dodatkowych specjalno�ci lub
kierunków, a ponadto, co jest niezwykle wa¿ne, do uczestnictwa w programie wymiany miêdzynarodowej (Socrates-Erasmus)
i wymianie krajowej miêdzyuczelnianej (MOSTECH).
Obok ca³ej gamy praw student ma obowi¹zki. Jest zobowi¹zany postêpowaæ zgodnie z tre�ci¹ �lubowania, regulaminem stu-
diów oraz przepisami ustalonymi w uczelni. Je¿eli nie stosuje siê do tych zasad odpowiada przed Komisj¹ Dyscyplinarn¹
ds. Studentów, która ma prawo obci¹¿yæ kar¹, pocz¹wszy od upomnienia, a¿ po wydalenie z uczelni.
Student musi terminowo zaliczaæ przedmioty i wype³niaæ obowi¹zki dydaktyczne przewidziane planem studiów. Je¿eli zdarzy
siê, ¿e opu�ci zajêcia, na których jego obecno�æ jest obowi¹zkowa, powinien koniecznie jak najszybciej usprawiedliwiæ tê
nieobecno�æ.
W trakcie pracy nad zdobywaniem i pog³êbianiem wiedzy student jest bezwzglêdnie zobowi¹zany do poszanowania praw
autorskich nale¿nych autorom ksi¹¿ek, skryptów i innych pomocy naukowych.
Student mo¿e rozwijaæ w³asne zainteresowania naukowe, kulturalne i sportowe, dzia³aj¹c m.in. w ko³ach naukowych, agendach
studenckich i sekcjach sportowych. Ma prawo w zwi¹zku z tym do nagrody i wyró¿nienia za swoje osi¹gniêcia. Mo¿e te¿
ubiegaæ siê o pomoc materialn¹ i uzyskaæ ubezpieczenie zdrowotne (wiêcej informacji w dziale �Opieka zdrowotna�).

Wybór specjalno�ci
Na wiêkszo�ci kierunków Politechniki Bia³ostockiej istnieje mo¿liwo�æ wyboru specjalno�ci. W przewa¿aj¹cej czê�ci takiego
wyboru student dokonuje na studiach drugiego stopnia, jednak¿e s¹ i takie kierunki, na których trzeba ju¿ podczas studiów
pierwszego stopnia zdecydowaæ siê na konkretn¹ specjalno�æ.
Wybór specjalno�ci jest wa¿nym momentem, poniewa¿ decyduje o tym, jakich przedmiotów student bêdzie siê uczy³
w kolejnych semestrach i w jakiej dziedzinie bêdzie w przysz³o�ci siê specjalizowa³.

System punktowy ECTS
(European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych)
Za ka¿dy zaliczony przedmiot, oprócz normalnej oceny, student otrzymuje punkty ECTS. System ten polega na przyporz¹dkowa-
niu ka¿demu przedmiotowi okre�lonej liczby punktów, która odzwierciedla nak³ad pracy niezbêdny do zaliczenia danego przed-
miotu, w odniesieniu do ca³kowitego nak³adu pracy potrzebnego do zaliczenia roku akademickiego, przy czym uwzglêdnia siê
zarówno pracê studenta w czasie zajêæ z udzia³em nauczyciela akademickiego, jak te¿ jego pracê w³asn¹ na uczelni i w domu.
Uzyskanie przez studenta punktów zwi¹zane jest z faktem zaliczenia ca³ego przedmiotu, tzn. zaliczeniem wszystkich form
zajêæ (wyk³adów, æwiczeñ, itp.). Aby zaliczyæ semestr nale¿y uzyskaæ 30 punktów (s¹ to punkty przyporz¹dkowane przedmio-
tom danego semestru).
Nominalna liczba punktów przyporz¹dkowanych przedmiotom ka¿dego semestru studiów wynosi 30. Tak wiêc warunkiem
uzyskania dyplomu jest spe³nienie wymagañ programowych oraz zdobycie liczby punktów wynikaj¹cej z nominalnego czasu
trwania studiów (liczby semestrów pomno¿onej przez 30).
Punkty ECTS s¹ tak¿e podstaw¹ do obliczania �redniej z ocen. Nie jest to zwyk³a �rednia arytmetyczna, lecz �rednia wa¿ona,
w której wag¹ oceny jest liczba punktów przyznawana za dany przedmiot.
System punktów ECTS jest systemem europejskim. Ma za zadanie pomiar i porównanie osi¹gniêtych wyników a tak¿e pozwa-
la na transfer (przenoszenie) wyników miêdzy uczelniami. Je¿eli wiêc student zdecyduje siê przenie�æ na inn¹ uczelniê euro-
pejsk¹, to punkty uzyskane prze niego w trakcie studiowania na PB zostan¹ zaliczone jako studia odbyte na uczelni, na któr¹ siê
przeniesie. Zasady te obowi¹zuj¹ równie¿ przy wyjazdach zagranicznych w ramach programu Socrates-Erasmus oraz przy
przenoszeniu siê na inne uczelnie w Polsce, które uznaj¹ system ECTS.

Legitymacja studencka, legitymacja elektroniczna
Legitymacja studencka jest dokumentem po�wiadczaj¹cym status studenta. Wydaj¹ j¹ dziekanaty poszczególnych wydzia³ów.
W trakcie roku akademickiego 2006/2007 studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych otrzymaj¹ legitymacje elektro-
niczne, której koszt wynosi 17 z³. Pozostali studenci, w tym studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych, bêd¹ korzy-
staæ z legitymacji w starej �ksi¹¿eczkowej� formie. Za jej wydanie student musi zap³aciæ 5 z³.
Wa¿no�æ legitymacji studenckiej potwierdza siê co se-
mestr przez umieszczenie daty wa¿no�ci i pieczêci,
a elektronicznej legitymacji studenckiej przez umiesz-
czenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.
Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocze�nie
kart¹ dostêpu do biblioteki PB.
Legitymacja studencka, zarówno w starej formie, jak
i elektronicznej, jest dokumentem po�wiadczaj¹cym
uprawnienia do korzystania z 50% ulgi (do 26 roku ¿ycia), przy przejazdach publicznymi �rodami komunikacji miejskiej i transpor-
tu kolejowego.
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Indeks
Indeks � s³u¿y do zbierania wpisów zaliczeñ ze wszystkich przedmiotów i ocen uzyskanych z egzaminów. Po zebraniu ich
trzeba przedstawiæ indeks dziekanowi, który dokonuje zaliczenia semestru, uprawniaj¹c do kontynuowania nauki. Indeks
stanowi w³asno�æ studenta. Za jego wydanie student musi wnie�æ op³atê w wysoko�ci 4 z³.
Sposób wype³niania indeksu:

S¹siedni¹ stronê indeksu wype³nia prowadz¹cy dany przedmiot, wpisuj¹c w odpowiednie rubryki otrzyman¹ przez studenta
ocenê i datê zdania egzaminu lub uzyskania zaliczenia.

Skala ocen i �rednia ocen
Przy zaliczeniach i egzaminach ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów stosuje siê nastêpuj¹c¹ skalê ocen:

celuj¹cy � 5,5 dostateczny plus � 3,5
bardzo dobry � 5,0 dostateczny � 3,0
dobry plus � 4,5 niedostateczny � 2,0
dobry � 4,0

Uzyskanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.
�redni¹ ocen z przebiegu studiów oblicza siê:
1. dla studentów studiuj¹cych w systemie punktowym jako �redni¹ wa¿on¹:

2. dla studentów nie studiuj¹cych w systemie punktowym jako �redni¹ arytmetyczn¹:

Student, który podczas roku studiów uzyska³ wysok¹ �redni¹ ocen mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie stypendium za wyniki
w nauce. Poza tym raz w roku w PB organizowany jest konkurs na najlepszego studenta.

Powtarzanie zajêæ i op³aty
Je¿eli student nie zaliczy³ wszystkich przedmiotów w semestrze musi je powtórzyæ. Zajêcia zazwyczaj powtarza siê w nastêp-
nym roku akademickim z grup¹ z m³odszego rocznika, która ma zajêcia z danego przedmiotu. Za powtarzane przedmioty
trzeba zap³aciæ.

Urlopy studenckie
Podczas studiów student mo¿e uzyskaæ:
1. urlop od zajêæ dydaktycznych � podanie o urlop nale¿y z³o¿yæ, bezpo�rednio po zaistnieniu przyczyny, do dziekana wydzia-

³u; urlop taki mo¿na uzyskaæ maksymalnie na rok, jednak nie wcze�niej ni¿ po zaliczeniu jednego semestru studiów;
2. urlop zdrowotny � mo¿e byæ udzielony studentowi wy³¹cznie na podstawie za�wiadczenia lekarskiego, w wymiarze okre-

�lonym przez lekarza prowadz¹cego leczenie.
W okresie urlopu student zachowuje wszystkie prawa studenckie za wyj¹tkiem pomocy materialnej.

Dyplom
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN z dnia 20.09.2000 roku i Rozporz¹dzeniem MENiS z dnia 18.07.2005 roku w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów, na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukoñczenia studiów
w t³umaczeniu na jêzyk obcy.
Politechnika Bia³ostocka wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukoñczenia studiów w t³umaczeniu na jêzyk angielski.

ocenliczba
zajêæ form h wszystkicze ocena

ocen�rednia
Σ=

punktów
punkty)przedmiotuz(ocena

ocen�rednia
Σ

Σ ×=

Liczba godzinNazwisko
wyk³adaj¹cego

Rodzaj zajêcia
i nazwa przedmiotu wyk³ady æwiczenia

Prof. dr hab. inż. Jan
Kowalski Matematyka (ćw.) 2

Prof. dr hab. inż. Jan
Kowalski Matematyka (wykł.) 2E

Wpisujemy liczbę godzin ćwiczeń
do zrealizowania
w jednym tygodniu zajęć

Wpisujemy imię i nazwisko
prowadzącego zajęcia
wraz z wszystkimi tytułami

Wpisujemy liczbę godzin wykładów do zrealizowania
w jednym tygodniu zajęć;
jeżeli przedmiot kończy się egzaminem, wstawiamy literę E

Wpisujemy nazwę przedmiotu według
wzoru i kolejności z kart ocen, w nawiasie
wpisujemy skrótem rodzaj przedmiotu,
np. ćwiczenia (ćw.), wykład (wykł.)
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Harm

onogram
 roku akadem

ickiego 2006/2007

Przysposobienie obronne
Studenci drugiego � i tu uwaga: TYLKO drugiego roku studiów (s¹ to wytyczne ministerialne) � mog¹ odbyæ na uczelni
przysposobienie obronne (jako przedmiot nieobowi¹zkowy).
Odbycie PO jest stosunkowo proste. Nale¿y wype³niæ wniosek, który mo¿na znale�æ na stronie internetowej Politechniki,
w zak³adce �Dzia³ Spraw Studenckich i Dydaktyki�, wype³niæ go i z³o¿yæ w dziekanacie. Terminy sk³adania wniosków s¹ okre-
�lane odpowiednio wcze�niej. Na wydzia³owych tablicach og³oszeñ podane zostan¹ terminy konsultacji z tego przedmiotu.
Konsultacje (nieobowi¹zkowe) nie przekraczaj¹ zwykle wymiaru 4-6 godzin i s¹ organizowane w kilku terminach do wyboru.
Zajêcia z PO koñcz¹ siê egzaminem w formie testu. Przysposobienie obronne jest nieodp³atne, a podrêczniki s¹ dostêpne
w uczelnianej bibliotece. Wynik egzaminu nie ma wp³ywu na zaliczenie roku.
Warto rozwa¿yæ zaliczenie PO. Daje ono uprawnienia do odbycia przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów.
Po z³o¿eniu w WKU za�wiadczenia o zdaniu egzaminu i wniosku o odbycie przeszkolenia, WKU powo³uje studenta do odbycia
przeszkolenia lub nie � w obu przypadkach w momencie ukoñczenia studiów absolwent przechodzi do rezerwy.
Posiadanie za�wiadczenia o ukoñczeniu zajêæ i zdaniu egzaminu mo¿e byæ przydatne, miêdzy innymi przy ubieganiu siê o pracê
w s³u¿bach mundurowych.

oprac.  Anna Gromko

Suplement do dyplomu
Od 1 stycznia 2005 roku dyplomy ukoñczenia studiów, które otrzymuj¹ ab-
solwenci, sk³adaj¹ siê z czê�ci A i czê�ci B.
Czê�æ A dyplomu jest dokumentem w sztywnej oprawie, ze zdjêciem
absolwenta.
Czê�æ B dyplomu � suplement � jest dokumentem zawieraj¹cym opis
studiów ukoñczonych przez studenta. Sk³ada siê z informacji niezbêd-
nych do okre�lenia poziomu i charakteru wykszta³cenia uzyskanego przez
ka¿dego absolwenta studiów wy¿szych, takie jak:
1. charakterystykê systemu szkolnictwa wy¿szego w kraju, w którym

wydano dyplom,
2. opis zrealizowanego programu studiów (nazwy zaliczonych przed-

miotów, formy zajêæ, liczbê godzin, uzyskane oceny),
3. informacje o pracy dyplomowej,
4. dodatkowe informacje, np. o ukoñczeniu dodatkowej specjalno�ci, od-

bytych praktykach, uzyskanych nagrodach, dzia³alno�ci samorz¹dowej i
w ko³ach naukowych, wszelkich osi¹gniêciach studenta podczas trwa-
nia nauki w uczelni.

Suplement jest uzupe³nieniem dyplomu, sam jako dokument nie ma mocy prawnej (jest wa¿ny tylko z czê�ci¹ A dyplomu).
W praktyce suplement u³atwia uznanie kwalifikacji dla celów kontynuowania nauki i wykonywania pracy zawodowej.

Oprac.  Agata Gawryluk

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2006/2007

Semestr zimowy
29.09.2006 � 22.12.2006 � zajêcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych (zaocznych)
02.10.2006 � 22.12.2006 � zajêcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)
23.12.2006 � 02.01.2007 � przerwa �wi¹teczna
03.01.2007 � 05.01.2007 � zajêcia dydaktyczne
04.01.2007 (czwartek) � zajêcia wg rozk³adu poniedzia³kowego
05.01.2007 (pi¹tek) � zajêcia wg rozk³adu wtorkowego
06.01.2007 � 09.01.2007 � przerwa �wi¹teczna
10.01.2007 � 28.01.2007 � zajêcia dydaktyczne
02.02.2007 � 04.02.2007 � zajêcia dydaktyczne � dotyczy studiów niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Zarz¹dzania
29.01.2007 � 11.02.2007 � sesja egzaminacyjna
Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Zarz¹dzania sesja egzaminacyjna rozpoczyna siê 5.02.2007
12.02.2007 � 18.02.2007 � sesja poprawkowa
19.02.2007 � 25.02.2007 � egzaminy komisyjne i rejestracja na semestr letni
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Semestr letni
26.02.2007 � 04.04.2007 � zajêcia dydaktyczne � 4.04.2007 (�roda) zajêcia wg rozk³adu czwartkowego
05.04.2007 � 10.04.2007 � przerwa �wi¹teczna
11.04.2007 � 29.04.2007 � zajêcia dydaktyczne
30.04.2007 � 06.05.2007 � przerwa �wi¹teczna
07.05.2007 � 22.06.2007 � zajêcia dydaktyczne
Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Zarz¹dzania zajêcia dydaktyczne trwaj¹ do 24.06.2007
23.06.2007 � 30.06.2007 � sesja egzaminacyjna
Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Zarz¹dzania sesja egzaminacyjna rozpoczyna siê 25.06.2007
01.07.2007 � 31.08.2007 � wakacje i praktyki zawodowe
04.09.2007 � 17.09.2007 � sesja poprawkowa
18.09.2007 � 30.09.2007 � egzaminy komisyjne i rejestracja na rok akademicki 2007/2008
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Wydzia³ Architektury
ul. Grunwaldzka 11/15
Sale: 010A; 106; 110; 204; 208; 210; 212; 214; 306; 308; 312;

Hala�Aula

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska
ul. Wiejska 45 E
Czê�æ A
Sale: WB�104A; WB�113A; WB�204A; WB�217A;

WB�Aula A
Czê�æ B
Sale: WB�12B; WB�18B; WB�63B;

WB�Aula B (im. prof. T. Be³dowskiego)

Wydzia³ Elektryczny
ul. Wiejska 45D
Czê�æ A
Sale: WE�109; WE� 030;

Aula I; Aula II; Aula III

JAK NIE ZGUBIÆ SIÊ NA POLITECHNICE?
Wyja�nienie numeracji sal dydaktycznych
(mo¿e przydaæ siê przy ogl¹daniu grafiku zajêæ i szukaniu sal)

Jak nie zgubiæ siê na Politechnice?
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Wydzia³ Informatyki
Budynek Rektoratu
ul. Wiejska 45A
Czê�æ A
Sale: W�12A; W�102A; W�116A; W�128A; W�130A
Czê�æ B
Sale: W�6B; W�12B
Czê�æ C
Sale: W�23C; W�32C; W�33C

Wydzia³ Mechaniczny
ul. Wiejska 45 C
Czê�æ A
Sale: WA�132M; WA�202M; WA�204M; WA�214M;

WA�301M
Czê�æ B
Sale: WB�439M; WB�440M; WB�441M; WB�447M;

WB�449M
Czê�æ C
Sale: WM�529; WM�530; WM�618

Wydzia³ Zarz¹dzania
ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin
Budynek G³ówny
Sale: KL�10; KL�103; KL�214
Hala �Berlin�
Sale: KH�1; KH�18; KH�20; KH�24; KH�101; KH�105
Pawilon niski � DS
Sale: DS.�8; DS.�100; DS108; DS.�115

oprac. Gra¿yna Gawryluk, Joanna Zió³kowska
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Biblioteka Politechniki Bia³ostockiej

Biblioteka Politechniki Bia³ostockiej jest najwiêksz¹ naukow¹ bibliotek¹ techniczn¹ w regionie pó³nocno-wschodnim Polski.
Od 1951 roku zgromadzi³a ok. 345 tys. dokumentów (ksi¹¿ki, czasopisma, literatura firmowa, normy) z zakresu nauk technicz-
nych, matematyczno-przyrodniczych i spo³ecznych, w jêzyku polskim i w jêzykach obcych. Obs³uguje oko³o 14 tys. studentów
i 1400 pracowników, w tym 780 naukowo-dydaktycznych. Dysponuje ogó³em 333 miejscami w czytelniach. Ze zbiorów udo-
stêpnianych na zewn¹trz korzysta oko³o 10 tys. zarejestrowanych czytelników.
Godziny otwarcia placówek bibliotecznych w pa�dzierniku oraz podczas roku akademickiego, a tak¿e instrukcja dla studen-
tów I roku znajduj¹ siê na stronie Biblioteki pod adresem: http://libra.pb.bialystok.pl

Struktura
Biblioteka G³ówna jest jednostk¹ centraln¹ i podstaw¹ jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Realizacja
podstawowych zadañ obejmuje gromadzenie i opracowanie zbiorów na potrzeby wszystkich bibliotek Politechniki, prowadze-
nie centralnego katalogu ksi¹¿ek i czasopism, udostêpnianie zbiorów w czytelniach, wypo¿yczanie na zewn¹trz oraz wypo¿y-
czanie miêdzybiblioteczne. Do wa¿nych funkcji Biblioteki G³ównej nale¿y dokumentowanie dzia³alno�ci naukowej Uczelni
oraz �wiadczenie us³ug informacyjnych pracownikom i studentom z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Biblioteka
G³ówna zajmuje siê równie¿ organizacj¹ szkoleñ studentów i kadry bibliotecznej oraz koordynuje i nadzoruje dzia³alno�æ
bibliotek specjalistycznych. W 1995 roku zosta³ zakupiony zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który umo¿liwi³ zauto-
matyzowanie Biblioteki G³ównej oraz bibliotek wydzia³owych.

BIBLIOTEKI  WYDZIA£OWE:
Biblioteka Informatyki, Matematyki i Fizyki,

Biblioteka Wydzia³u Architektury,
Biblioteka Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska,

Biblioteka Wydzia³u Elektrycznego,
Biblioteka Wydzia³u Zarz¹dzania,

Biblioteka Zamiejscowego Wydzia³u Mechanicznego w Suwa³kach
Biblioteka Zamiejscowego Wydzia³u Zarz¹dzania �rodowiskiem w Hajnówce

Zasadnicz¹ funkcj¹ bibliotek specjalistycznych dzia³aj¹cych na wydzia³ach oraz w instytutach jest prowadzenie us³ug bibliotecz-
nych i informacyjnych zgodnie z potrzebami pracowników i studentów w³asnych jednostek organizacyjnych. Biblioteki reali-
zuj¹ j¹ poprzez odpowiedni dobór literatury oraz w³a�ciwe udostêpnianie zbiorów.

Zapisy i korzystanie ze zbiorów
Wypo¿yczanie ksi¹¿ek odbywa siê po okazaniu elektronicznej
lub tradycyjnej legitymacji studenckiej .
Zapisanie siê do Biblioteki Politechniki Bia³ostockiej studen-
tów z elektroniczn¹ legitymacj¹ studenck¹ wymaga:
1) okazania aktualnej legitymacji studenckiej,
2) podpisania deklaracji potwierdzaj¹cej: wyra¿enie zgody na

udzia³ w komputerowym systemie udostêpniania, zobowi¹-
zania do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.

Zapisanie siê do Biblioteki Politechniki Bia³ostockiej studentów
z tradycyjn¹ (drukowan¹) legitymacj¹ studenck¹ wymaga:
1) okazania aktualnej legitymacji studenckiej,
2) podpisania deklaracji potwierdzaj¹cej: otrzymanie karty bi-

bliotecznej, wyra¿enia zgody na udzia³ w komputerowym systemie udostêpniania, zobowi¹zania do przestrzegania regula-
minów bibliotecznych, wniesienia op³aty (w wysoko�ci 5 z³) za wystawienie karty.

Zamawianie i wypo¿yczanie ksi¹¿ek
Wyszukiwanie i zamawianie/rezerwacja ksi¹¿ek odbywa siê w katalogu komputerowym (ul. Wiejska 45 C, budynek Wydzia³u
Mechanicznego, I piêtro, hol) lub poprzez Internet. Instrukcja korzystania z katalogu znajduje siê na stronie Biblioteki
http://libra.pb.bialystok.pl, pomoc¹ s³u¿¹ tak¿e dy¿uruj¹cy w katalogu bibliotekarze. Katalog komputerowy zawiera rekordy
opisów katalogowych zbiorów Biblioteki PB, bibliotek wydzia³owych i bibliotek zamiejscowych.
Na zewn¹trz wypo¿yczane s¹ tylko ksi¹¿ki znajduj¹ce siê w Bibliotece PB. Zbiory zlokalizowane w czytelniach i bibliotekach
wydzia³owych s¹ udostêpniane na miejscu.
Na koncie mo¿na mieæ 10 wypo¿yczonych ksi¹¿ek.
Ksi¹¿ki s¹ wypo¿yczane na 2 miesi¹ce. Za przetrzymanie naliczane s¹ op³aty - 20 gr za ka¿dy dzieñ zw³oki. Pamiêtaj
o mo¿liwo�ci prolongaty!

BIBLIOTEKA POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

Fot. T. Trochimczuk
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Zamówione ksi¹¿ki nale¿y odebraæ w Wypo¿yczalni Ksi¹¿ek pok.112 (parter) w ci¹gu:
! 4 dni od daty realizacji zamówienia - w przypadku studentów studiów dziennych, pracowników oraz czytelników spoza

Uczelni,
! 16 dni od daty realizacji zamówienia - w przypadku studentów studiów zaocznych.
Zanim zg³osisz siê po odbiór ksi¹¿ek, sprawd� czy zamówione pozycje s¹ przygotowane do odbioru - na ekranie zamówieñ
powinna pojawiæ siê data realizacji zamówienia.

Czasopisma elektroniczne
Biblioteka Politechniki Bia³ostockiej zaprasza do ko-
rzystania z czasopism elektronicznych poprzez uczel-
nian¹ sieæ komputerow¹. Serwisy umo¿liwiaj¹ ko-
rzystanie ze spisów tre�ci, abstraktów, a tak¿e z pe³-
nych tekstów artyku³ów z bie¿¹cych i archiwalnych
numerów.
EBSCO
Serwis EIFL Direct umo¿liwia dostêp do spisów tre-
�ci, streszczeñ i pe³nych tekstów artyku³ów z kilku
tysiêcy czasopism w ramach projektu EIFL (Electro-
nic Information for Libraries), finansowanego przez
Instytut Spo³eczeñstwa Otwartego (OSI) w Budapeszcie. Baza ta zawiera czasopisma z zakresu m.in.: nauk spo³ecznych, nauk
technicznych, informatyki, ekonomii, marketingu, zarz¹dzania, ekonomii i biznesu, ochrony �rodowiska. (Mo¿liwo�æ korzystania z
zasobów EBSCO spoza sieci uczelnianej (zasady dostêpu na stronie internetowej biblioteki)
ELSEVIER, ACADEMIC PRESS, HARCOURT HEALTH SCIENCE
Serwis ScienceDirect umo¿liwia wyszukiwanie artyku³ów w bazie zawierajacej ponad 1000 tytu³ów czasopism wydawnictw
Elsevier, Academic Press (z kolekcj¹ Hartcourt Health Science). W ramach utworzonego Konsorcjum Polskich
Bibliotek Naukowych uczestnicy maj¹ dostêp do pe³nych tekstów 648 czasopism wydawnictwa Elsevier, które za-
mieszczone s¹ na wspólnej li�cie prenumerat. Zasiêg chronologiczny: bie¿¹cy i retrospektywny.
IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
Serwis IEEE Xplore udostêpnia wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers - USA) oraz IEE (Institute
of Electrical Engineers - UK) z dziedziny elektrotechniki, elektroniki i komputerów.
Kluwer i Springer
Serwis LINK umo¿liwia dostêp do spisów tre�ci, streszczeñ i pe³nych tekstów artyku³ów z ponad 1300 tytu³ów czasopism
koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers ( zosta³o przejête przez Springera). Zasiêg
chronologiczny: bie¿¹cy i retrospektywny. Dostêp do czasopism mo¿liwy jest poprzez: Brows Publications - alfabetyczna lista
wszystkich czasopism, Brows New Publications - lista nowych czasopism wprowadzonych do serwisu, Browse by Online Libra-
ries - czasopisma wg grup tematycznych, Browse Publishers - alfabetyczna lista wydawców. Serwis oferuje us³ugi typu ALERT:
Table Of Contents Alert - wysy³anie na adres e-mail spisów tre�ci z wytypowanych przez u¿ytkownika tytu³ów czasopism,
Keyword Alert - wysy³anie na adres e-mail informacji o ukazaniu siê nowych artyku³ów zgodnie ze zdefiniowanym profilem
wyszukiwawczym.
WILEY
Serwis InterScience umo¿liwia korzystanie z pe³nych tekstów artyku³ów pochodz¹cych ze 124 tytu³ów czasopism wydaw-
nictwa John Wiley and Sons Ltd , m.in. z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, elektroniki, biotechnologii, ochrony
�rodowiska i in¿ynierii materia³owej. Zasiêg chronologiczny: bie¿¹cy i retrospektywny.
UWAGA! Istnieje mo¿liwo�æ przeszukiwania równocze�nie wszystkich prenumerowanych baz oraz kilku serwisów bezp³at-
nych poprzez Serwis AtoZ. Wyszukiwanie mo¿na prowadziæ wed³ug: tytu³u czasopisma, wydawcy, ISSN, s³ów z tytu³u. Mo¿liwe
jest równie¿ wyszukiwanie czasopism wed³ug tematyki - tytu³y u³o¿one zosta³y przez wydawcê w 17 grup tematycznych.

Zagraniczne i polskie bazy bibliograficzne on-line w zasobach Biblioteki PB
COMPENDEX - interdyscyplinarna baza abstraktów ze 175 dyscyplin i specjalno�ci.
Opis dokumentu �ród³owego: opis bibliograficzny wraz z abstraktem. Dokumenty �ród³owe: czasopisma (63%), ksi¹¿ki, mate-
ria³y konferencyjne (25%), raporty.
Zakres tematyczny: in¿ynieria l¹dowa i wodna, bioin¿ynieria, geologia in¿ynierska, górnictwo, technologia paliw, metalurgia,
mechanika, energetyka, transport, elektrotechnika, elektronika, automatyka i informatyka, in¿ynieria chemiczna, mechanizacja
rolnictwa i technologia ¿ywno�ci, organizacja i zarz¹dzanie, matematyka i fizyka stosowana, metrologia. Dostêp do bazy danych
mo¿liwy jest ze wszystkich komputerów Politechniki Bia³ostockiej.
INSPEC - elektroniczna wersja wydawnictwa abstraktowego Science Abstracts wydawanego przez IEE. Baza obejmuje swym
zakresem nastêpuj¹ce dziedziny: Informatykê, elektronikê, teoriê sterowania, fizykê imatematykê stosowan¹. Zasiêg chronolo-
giczny bazy : od 1969 r. (stale aktualizowana). Baza uwzglêdnia ok. 4200 tytu³ów czasopism, konferencje, raporty, dysertacje. Ma

Fot. T. Trochimczuk
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Studium

 Praktycznej Nauki Jêzyków
 Obcych

szeroko rozbudowany system indeksów wyszukiwawczych: autorski, s³ów z tytu³u, s³ów kluczowych, terminów z tezaurusa,
roku publikacji, kraju publikacji, jêzyka publikacji, tytu³ów czasopism, rodzaju dokumentu, substancji chemicznych, danych
o konferencjach. Dostêp do bazy danych mo¿liwy jest ze wszystkich komputerów Politechniki Bia³ostockiej.
MathSciNet - elektroniczna wersja czasopisma Mathematical Reviews wydawanego przez Amerykañskie Towarzystwo Ma-
tematyczne (AMS). Baza zawiera informacje z zakresu matematyki, informatyki i dziedzin pokrewnych.  Dostêp do bazy odby-
wa siê poprzez weryfikacjê adresów IP komputerów zlokalizowanych w nastêpuj¹cych jednostkach Politechniki Bia³ostoc-
kiej:  Instytutu Matematyki i Fizyki, Biblioteki G³ównej oraz bibliotek wydzia³owych.
BAZTECH � baza danych o zawarto�ci polskich czasopism elektronicznych.
BZCz ( Bibliografia Zawarto�ci Czasopism) � artyku³y czasopism polskich: za lata 1996-2004 i od roku 2005.
CKCzZ (Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych) � najwiêkszy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnic-
twach ci¹g³ych znajduj¹cych siê w bibliotekach polskich. CKKZ (Centralny Katalog Ksi¹¿ek Zagranicznych) � opisy ksi¹¿ek
znajduj¹cych siê w bibliotekach polskich wspó³pracuj¹cych z CKKZ BN: za lata 1975-1986 i od roku 1987.
ISBN � miêdzynarodowy znormalizowany numer ksi¹¿ki.
Przewodnik Bibliograficzny � baza polskich ksi¹¿ek rejestrowanych w wydawnictwie Biblioteki Narodowej �Przewodnik
Bibliograficzny� (od roku 1976)
SYMPO � zawiera informacje o materia³ach konferencyjnych znajduj¹cych siê w bibliotekach polskich od 1980 r.
SYNABA � zawiera informacje o pracach badawczych wykonywanych w uczelniach i instytutach naukowych w Polsce.

Zapraszamy do Biblioteki � zostañ naszym czytelnikiem!
http://libra.pb.bialystok.pl

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JÊZYKÓW OBCYCH
POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
Studium prowadzi lektoraty jêzyków obcych na Politechnice Bia³ostockiej, zgodnie z programem studiów danego wydzia³u.
Oferujemy zajêcia z jêzyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i ukraiñskiego.

Gdzie nas szukaæ?
Dom Studencki �Alfa�
ul. Zwierzyniecka 14
Sekretariat: pok. 220
gabinety wyk³adowców: pok. 201-212
Kierownik SPNJO: pok. 217
Strona internetowa: www.pb.edu.pl/spnjo
e-mail: spnjo@pb.edu.pl
tel. 085 746 90 21

Kto jest kim w SPNJO?
Kierownik SPNJO:
mgr Alina Jab³oñska Domurat
Koordynatorzy ds. egzaminów TELC:
mgr Janusz Ro¿ek (jêzyk angielski)
mgr Halina Ostapczuk (jêzyk niemiecki)
Koordynator ds. kursów: mgr Urszula Sochoñ-Okruszko
Koordynator ds. egzaminów na Certyfikat Jêzykowy SPNJO:
mgr Janusz Ro¿ek

Oferta SPNJO

! Lektoraty jêzyków obcych objête programem studiów.
! Egzaminy na Certyfikat Jêzykowy SPNJO.
! Kursy jêzyków obcych dla studentów i pracowników uczel-

ni na wszystkich poziomach zaawansowania, kursy specja-
listyczne i wyrównawcze.

! Organizacja i przeprowadzenie egzaminów TELC
! Egzaminy kwalifikuj¹ce na wyjazdy zagraniczne w ramach

programu Socrates-Erasmus

Wymogi dotycz¹ce
znajomo�ci jêzyków obcych
Rada Europy ustali³a nastêpuj¹ce poziomy kompetencji jêzy-
kowej (The Council of Europe: Common Reference Levels)
Poziom podstawowy
� A1 elementary
� A2 pre-intermediate
Poziom �redni
� B1 intermediate
� B2 upper-intermediate
Poziom zaawansowany
� C1 advanced
� C2 fluent
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SPNJO BP dzia³a zgodnie z postanowieniami Deklaracji Boloñskiej. Celem Deklaracji podpisanej w 1999 r. w Bolonii jest utworzenie
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego do 2010 r. Uczelnie zobowi¹za³y siê zapewniæ wysok¹ jako�æ kszta³cenia, w tym
jêzykowego; system porównywalnych dyplomów, u³atwiæ uznawalno�æ dyplomów i kwalifikacji w ca³ej Europie.
W celu podniesienia jako�ci kszta³cenia jêzykowego nasze Studium opracowa³o
system jako�ci nauczania. Obecnie wdra¿amy jego za³o¿enia, czego wyrazem s¹
programy zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kszta³cenia Jêzykowego, jed-
nolite testy na koniec ka¿dego semestru i egzaminy koñcz¹ce lektorat, przepro-
wadzane wed³ug �ci�le okre�lonych kryteriów. D¹¿ymy do tego, ¿eby nasi
studenci mieli wiêksze szanse na polskim i europejskim rynku pracy
dziêki dobrej znajomo�ci jêzyków obcych.

Krótka charakterystyka poziomu �redniego,
obowi¹zuj¹cego na naszej Uczelni
Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na poziomie B1 rozumie znaczenie g³ównych
w¹tków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które
dotycz¹ znanych jej spraw i zdarzeñ typowych dla pracy, szko³y czasu wolnego itd.
Potrafi radziæ sobie w wiêkszo�ci sytuacji komunikacyjnych, które mog¹ zdarzyæ
siê w czasie podró¿y w regionie, gdzie mówi siê danym jêzykiem. Potrafi tworzyæ
proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które j¹ interesuj¹. Potrafi
opisywaæ do�wiadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uza-
sadniaj¹c b¹d� wyja�niaj¹c swoje opinie i plany.
Osoba pos³uguj¹ca siê jêzykiem na poziomie B2 rozumie znaczenie g³ównych w¹tków przekazu zawartego w z³o¿onych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, ³¹cznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalno�ci.
Potrafi porozumiewaæ siê na tyle p³ynnie i spontanicznie, by prowadziæ rozmowê z rodzimym u¿ytkownikiem jêzyka, nie
powoduj¹c przy tym napiêcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie tematów formu³owaæ przejrzyste i szcze-
gó³owe wypowiedzi ustne i pisemne, a tak¿e wyja�niaæ swoje stanowisko w sprawach bêd¹cych przedmiotem dyskusji, rozwa-
¿aj¹c wady i zalety ró¿nych rozwi¹zañ.
(Szczegó³owy opis poziomów oraz informacje dotycz¹ce mo¿liwo�ci okre�lenia swoich umiejêtno�ci jêzykowych znajdziesz
na naszej stronie internetowej: www.pb.edu.pl/spnjo)

Praktyczne informacje o lektoratach na Politechnice Bia³ostockiej
Lektoraty rozpoczynaj¹ siê na I roku studiów w I lub II semestrze i obejmuj¹ od 120 do 180 godzin, w zale¿no�ci
od wydzia³u, na którym studiujesz. Na pocz¹tku roku akademickiego zostaniesz przydzielony  do grupy na poziomie B1 lub B2,
w zale¿no�ci od wyników, jakie uzyska³e� na maturze. Na pierwszych zajêciach prowadz¹cy przedstawi Ci zasady zaliczania
przedmiotu oraz za³o¿enia egzaminu koñcowego.
Senat PB przyj¹³ uchwa³ê w dniu 19.01.2006 r. o nauczaniu jêzyka obcego na poziomie �rednim (B1 lub B2) oraz zobowi¹za³
studentów studiów stacjonarnych do zdania egzaminu z jêzyka obcego na tym poziomie na koniec lektoratu (z regu³y
na II roku studiów), co bêdzie warunkiem uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów.
Egzamin koñcz¹cy lektorat sk³ada siê z czê�ci pisemnej i ustnej. Czê�æ pisemna obejmuje:
� rozumienie tekstu czytanego
� wypowied� pisemn¹
� u¿ycie struktur gramatycznych i s³ownictwa
� rozumienie ze s³uchu
Egzamin jest jednolity dla danego kierunku studiów i poziomu nauczania i odbywa siê w jednym terminie w sesji podstawowej
i poprawkowej. Student otrzymuje wpis do indeksu wraz z okre�leniem poziomu, na którym zosta³ zdany egzamin.
Je�li masz certyfikat po�wiadczaj¹cy Twoj¹ znajomo�æ jêzyka obcego na poziomie równoleg³ym do B2, zg³o� siê
do kierownika Studium. Mo¿esz byæ zwolniony z egzaminu koñcowego, po zweryfikowaniu Twojego dokumentu.
Studium przeprowadza egzaminy na Certyfikat Jêzykowy SPNJO na poziomach B1, B2 oraz C1. Nasze egzaminy
maj¹ �ci�le okre�lon¹ procedurê, spójn¹ z uznawanymi powszechnie egzaminami (np. TELC, angielskie FCE, CAE, nie-
mieckie ZDP). Stworzyli�my w ten sposób studentom i absolwentom PB mo¿liwo�æ uzyskiwania certyfikatów, które
s¹ oficjalnym potwierdzeniem znajomo�ci jêzyka obcego przy niskich nak³adach finansowych.
Egzaminy TELC
Studium posiada uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu TELC. TELC jest to system egzaminów stworzony w oparciu
o Europejski System Opisu Kszta³cenia Jêzykowego Rady Europy. Egzamin TELC k³adzie nacisk na umiejêtno�æ porozumiewa-
nia siê w jêzyku obcym. Certyfikat TELC jest oficjalnie uznawany przez administracjê Rzeczpospolitej Polskiej jako potwier-
dzenie znajomo�ci jêzyka obcego
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Sport na Politechnice Bia³ostockiej

Studium Wychowania-Fizycznego i Sportu PB ma bogat¹ ofertê zajêæ sportowych. Poza obowi¹zkowymi zajêciami studenci
mog¹ zapisaæ siê do 14 sekcji Akademickiego Zwi¹zku Sportowego. Zajêcia odbywaj¹ siê w nowoczesnej hali sportowej przy
ul. Wiejskiej, nosz¹cej nazwê Akademickiego Centrum Sportu. Znajduj¹ siê w niej miêdzy innymi: sale do sportów grupowych
(siatkówki, koszykówki), sala do aerobiku i tenisa sto³owego, sala do judo, nowocze�nie wyposa¿ona si³ownia.
Studenci PB od lat uczestnicz¹ w rozgrywkach regionalnych i ogólnopolskich Klubu Uczelnianego AZS i odnosz¹ wiele sukcesów
przyczyniaj¹c siê tak¿e do promocji Politechniki Bia³ostockiej. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ dru¿yny reprezentuj¹ce sekcje ergome-
tru wio�larskiego, trójboju si³owego, lekkiej atletyki, p³ywack¹ oraz kolarstwa górskiego. W �rodowisku bia³ostockim od wielu lat
nale¿ymy do grona najbardziej usportowionych uczelni rywalizuj¹c z innymi uczelniami, nawet typowo sportowymi.
Studium i Klub Uczelniany AZS nie zapomnia³y o naszych studentach nie uprawiaj¹cych sportu w sposób systematyczny
i wspólnie organizuj¹ co roku wiele imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Uczelni. Najwa¿niejsze z nich to Mistrzo-
stwa Politechniki Bia³ostockiej w tenisie sto³owym, judo, tenisie ziemnym, wyciskaniu sztangi, koszykówce, pi³ce siatkowej
i pi³ce no¿nej, Mistrzostwa Pierwszego Roku w koszykówce, Turniej Pi³ki Siatkowej z okazji Dnia Niepodleg³o�ci. W minionym
roku akademickim 2005/2006 wziê³o w nich udzia³ ponad tysi¹c studentów.
Dzia³amy równie¿ na rzecz studentów mieszkaj¹cych w Domach Studenckich organizuj¹c im zajêcia wieczorne w hali oraz
rozgrywki w koszykówce, futsalu i pi³ce siatkowej. Pracownikom naszej Uczelni organizujemy rozgrywki w pi³kê siatkow¹,
koszykow¹ i no¿n¹ w ramach zajêæ z cyklu �Otwarta sala�. Studenci i pracownicy mog¹ dbaæ o rozwój fizyczny
w si³owni (regularnie æwiczy w niej 1200 osób tygodniowo), czy na bardzo popularnych w�ród pañ zajêciach aerobiku.
W czasie przerw miêdzysemestralnych organizujemy obozy narciarskie i rowerowe, na które serdecznie zapraszamy studen-
tów I roku.

Na Politechnice Bia³ostockiej dzia³a 14 sekcji sportowych:
1. Badminton
2. Ergometr wio�larski
3. Koszykówka kobiet
4. Koszykówka mê¿czyzn
5. Judo
6. Kolarstwo górskie
7. Pi³ka no¿na
8. Pi³ka siatkowa kobiet
9. Pi³ka siatkowa mê¿czyzn
10. Lekkoatletyka
11. P³ywanie
12. Tenis sto³owy
13. Tenis ziemny
14. Trójbój si³owy

Zapraszamy na nasze zajêcia!

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB
Akademickie Centrum Sportu, ul. Wiejska 41

tel. 0 85 746 97 00
www.pb.edu.pl/swfs.html

SPORT NA POLITECHNICE BIA£OSTOCKIEJ

Nasze Studium oferuje równie¿
atrakcyjne kursy jêzyków obcych
dla studentów i pracowników PB

Dlaczego warto zapisaæ siê na kursy organizowane przez Politechnikê?
� s¹ najtañsze w mie�cie
� metody nauczania s¹ dostosowane do wspó³czesnych standardów egzaminacyjnych
� wykorzystujemy nowoczesne materia³y dydaktyczne
� gwarantujemy jako�æ kszta³cenia: kadra to nauczyciele akademiccy z wieloletnim do�wiadczeniem
� wiêcej informacji: http://www.pb.edu.pl/dokumenty/ogloszenie_kursy_jezykowe.pdf

Warto uczyæ siê jêzyków obcych. Zapraszamy na nasz¹ stronê: www.pb.edu.pl/spnjo

oprac.: Ryszard Czarnopy�, El¿bieta Sieñko, Alina Jab³oñska-Domurat

Fot. T. Trochimczuk
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ów Politechnika Bia³ostocka zaprasza do korzystania z ofert wymiany miêdzynarodowej i miêdzyuczelnianej.

Program SOCRATES - Erasmus
Co to jest Erasmus?
Erasmus jest jedn¹ z akcji edukacyjnego programu SOCRATES dzi³¹jacego w Unii Europejskiej. Prawo uczestnictwa
w programie SOCRATES-Erasmus maj¹ pañstwowe i prywatne szko³y wy¿sze (kszta³c¹ce studentów na poziomie licencjac-
kim/in¿ynierskim/magisterskim/doktoranckim) posiadaj¹ce uprawnienia szko³y wy¿szej. G³ównym celem programu Erasmus
jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kszta³cenia w szko³ach wy¿szych,  przede wszystkim po-
przez wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy miêdzy uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akade-
mickich w Europie.
Programowi Erasmus patronuje Desiderius Erasmus (1469-1536), zwany Erazmem z Rotterdamu. Uniwersaln¹ kon-
cepcjê m¹dro�ci postrzega³ jako klucz do wzajemnego zrozumienia miêdzy narodami. Wybitny znawca teologii, edukacji, reto-
ryki i studiów klasycznych, a tak¿e b³yskotliwy satyryk. Studiowa³ i naucza³ we Francji, Anglii, W³oszech, Szwajcarii i na terenach
obecnej Belgii.
SOCRATES-Erasmus to program, który oferuje mo¿liwo�æ:
� odbycia czê�ci swoich studiów w zagranicznej uczelni;
� lepszego poznania jêzyka, tradycji, kultury innego kraju,obyczajów jego miesz-

kañców;
� uzyskania nowych do�wiadczeñ i przyjació³ nie tylko w Europie, ale te¿ z ca³ego

�wiata, bowiem na uczelniach zagranicznych spotkacie Amerykanów, Brazylij-
czyków, Japoñczyków.

Na czym polega Erasmus, czyli jak wyjechaæ?
Program SOCRATES - Erasmus stwarza studentom niepowtarzaln¹ okazjê wyjaz-
du do jednego z krajów Unii Europejskiej na okres od 3 miesiêcy (tzw. trymestr)
do jednego roku akademickiego. Po spe³nieniu okre�lonych kryteriów (najwa¿niej-
szy to przyzwoita znajomo�æ którego� z jêzyków krajów Europy) otrzymujecie
stypendium Erasmus w kwocie 200 � do 350 � na miesi¹c. Stypendium  pokrywa
koszt zakwaterowania podczas pobytu za granic¹ (najdotkliwszy  wydatek) i ubez-
pieczenia. Z relacji i sprawozdañ  studentów, którzy zd¹¿yli ju¿ zaliczyæ okresowe
studia za granic¹, wynika, ¿e mo¿na utrzymaæ siê ze stypendium. Zale¿y to od
kosztów utrzymania w danym kraju, czy regionie (im mniejsza miejscowo�æ, czy
uczelnia, tym jest z regu³y taniej).
Umowy bilateralne (pomiêdzy uczelniami) pozwalaj¹ naszej Uczelni  na zwolnienia z op³at czesnego i pochodnych
w uczelni zagranicznej. Studenci p³atnych kierunków w PB op³acaj¹c semestr na swoim macierzystym wydziale wyje¿d¿aj¹
za granicê na identycznych zasadach.  Okres studiów odbytych za granic¹ zostanie w pe³ni zaliczony. Oznacza to, ¿e nie tracicie
semestru czy dwóch. Po powrocie rejestrujemy Was na kolejnym semestrze razem z tymi, których opu�cili�cie na krótko.
Dla studentów i nauczycieli
Erasmus przyznaje stypendia na wyjazdy tysi¹com studentów i nauczycieli, ale d¹¿y tak¿e do rozszerzania europejskiego
wymiaru studiów z my�l¹ o tych studentach i wyk³adowcach, którzy nie uczestnicz¹ bezpo�rednio w wymianie. W Programie
uczestnicz¹ uniwersytety i szko³y z nastêpuj¹cych  krajów: 25 krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego
Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, 2 kraje kandyduj¹ce do UE - Bu³garia i Rumunia, Turcja. Niemal
ka¿dy z tych krajów jest reprezentowany przez jedn¹ lub wiecej uczelni w naszej ofercie dla Was. Jeste�my w stanie dopraco-
waæ siê znacznie szerszej oferty. Miejsc na wyjazdy dla studentów sukcesywnie przybywa.  Waszym przywilejem jest skorzy-
staæ z tej mo¿liwo�ci (niestety tylko jeden raz w trakcie studiów).

Wiêcej informacji udziela Biuro ERASMUS dzia³aj¹ce na Politechnice Bia³ostockiej
tel. (+48 85) 746 90 44, 746 96 61

www.pb.edu.pl/socrates
e-mail : socrates@pb.edu.pl

Koordynator programu Erasmus: Jolanta Kowalczyk

oprac. Jolanta Kowalczyk

Program MOSTECH
31.05.2005 roku Politechnika Bia³ostocka przyst¹pi³a do Porozumienia Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych
w sprawie systemu mobilno�ci studentów MOSTECH.  Program ma wspieraæ mechanizmy wzajemnego doskonalenia jako�ci
kszta³cenia na kierunkach technicznych. Mostech umo¿liwia studentom odbycie czê�ci studiów poza Politechnik¹ Bia³ostock¹,
w innej polskiej uczelni. Wymiana jest dobrowolna i realizowana na wniosek studenta pozytywniezaopiniowany przez dziekana
wydzia³u. Studia w ramach systemu Mostech mo¿e podj¹æ student po zaliczeniu drugiego roku studiów.
Wiêcej informacji na temat programu Mostech znajduje siê na stornie internetowej: www.kaut.agh.edu.pl/mostech2.php

oprac. Ma³gorzata Jegliñska

PROGRAMY WYMIANY STUDENTÓW
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Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Bia³ostockiej mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie nastêpuj¹cych
form pomocy materialnej:
1. stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (po I roku studiów z wyj¹tkiem studiów II stopnia),
2. stypendium socjalne,
3. stypendium na wy¿ywienie,
4. stypendium mieszkaniowe,
5. stypendium specjalne dla osób niepe³nosprawnych
6. zapomogi,
7. stypendium ministra za osi¹gniêcia naukowe,
8. stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia sportowe.

Rodzaje stypendiów
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie mo¿e otrzymaæ student, który uzyska³ za semestr studiów wysok¹ �redni¹
ocen albo wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym albo jednocze�nie wysok¹
�redni¹ ocen i wysokie wyniki sportowe.
Stypendium socjalne i stypendium na wy¿ywienie mo¿e otrzymaæ student bêd¹cy w trudnej sytuacji materialnej.
Podstaw¹ do oceny sytuacji materialnej jest wysoko�æ udokumentowanych dochodów, przypadaj¹cych miesiêcznie na osobê
w rodzinie studenta. Stypendia przyznawane s¹ na rok akademicki.
Stypendium mieszkaniowe z tytu³u zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni¿ dom studencki, mo¿e
otrzymaæ student studiów stacjonarnych znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, je¿eli codzienny dojazd z miejsca
sta³ego zamieszkania do uczelni uniemo¿liwia³by lub w znacznym stopniu utrudnia³ studiowanie.
Stypendium specjalne dla osób niepe³nosprawnych mo¿e otrzymaæ student z tytu³u niepe³nosprawno�ci potwierdzo-
nej orzeczeniem w³a�ciwego organu.
Zapomoga mo¿e byæ przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalaz³ siê przej�ciowo w trudnej sytuacji material-
nej. Student zapomogê mo¿e otrzymaæ dwa razy w roku akademickim.
Stypendium ministra za osi¹gniêcia naukowe oraz stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia sportowe przy-
znaje minister w³a�ciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego. Stypendium ministra mo¿e byæ przyznane studentowi szczególnie
wyró¿niaj¹cemu siê w nauce b¹d� sporcie.

oprac. Ma³gorzata Jegliñska

Przyznawanie stypendiów, sk³adanie wniosków
1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest bez konieczno�ci sk³adania wniosku, za wyj¹tkiem studentów

I semestru studiów II stopnia.
2. Stypendium socjalne, na wy¿ywienie, mieszkaniowe, specjalne dla osób niepe³nosprawnych, za wyniki w sporcie oraz zapo-

mogi przyznawane s¹ na wniosek studenta.
3. Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich sk³adania znajduj¹ siê na stronach interneto-

wych wydzia³ów Politechniki Bia³ostockiej. Wnioski o przyznanie �wiadczeñ pomocy materialnej nale¿y sk³adaæ
w dziekanacie wydzia³u w terminie wyznaczonym przez dziekana wydzia³u.

4. Stypendium socjalne, na wy¿ywienie, mieszkaniowe, za wyniki w sporcie oraz specjalne dla osób niepe³nosprawnych jest
przyznawane na rok akademicki, chyba, ¿e ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr wów-
czas stypendia wyp³acane s¹ do koñca semestru zimowego.

5. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na semestr studiów. �wiadczenia pomocy materialnej wyp³acane s¹
przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

6. Student studiuj¹cy równocze�nie na kilku kierunkach studiów mo¿e otrzymaæ stypendium socjalne, na wy¿ywienie, mieszka-
niowe oraz za wyniki w sporcie tylko na jednym ze studiowanych kierunków, a stypendium za wyniki w nauce (z wy³¹czeniem
studentów I semestru studiów II stopnia) i stypendium specjalne dla osób niepe³nosprawnych, na ka¿dym ze studiowanych
kierunków.

7. Student studiuj¹cy na wiêcej ni¿ jednym kierunku na wniosku o przyznanie �wiadczeñ pomocy materialnej sk³ada pisemne
o�wiadczenie o wyborze kierunku, na którym bêdzie otrzymywa³ wszystkie �wiadczenia pomocy materialnej, z wy³¹cze-
niem stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalnego dla osób niepe³nosprawnych. W trakcie trwania roku akade-
mickiego nie ma mo¿liwo�ci zmiany kierunku, na którym otrzymywane s¹ �wiadczenia.

8. �wiadczenia przyznane na podstawie nieprawdziwych danych przed³o¿onych przez studenta podlegaj¹ zwrotowi oraz
powoduj¹ wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego, które mo¿e zakoñczyæ siê wydaleniem z uczelni.

9. Niez³o¿enie wniosku w wyznaczonych terminach pozbawia studenta prawa do otrzymywania stypendium w danym roku
akademickim, za wyj¹tkiem sytuacji losowych. W takich przypadkach uprawnienie do stypendium student nabywa od
pierwszego dnia miesi¹ca po dacie dope³nienia formalno�ci i podjêcia decyzji przez Wydzia³ow¹ Komisjê Stypendialn¹, bez
prawa do wyrównania.

10. Szczegó³owe zasady przyznawania pomocy materialnej okre�lone s¹ w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW



20

¯y
cie

 Po
lite

ch
nik

i !
 lip

iec
/s

ier
pie

ñ/
wr

ze
sie

ñ 2
00

6
Do

m
y 

St
ud

en
ck

ie
Kredyty studenckie
1. O kredyt mog¹ siê ubiegaæ wszyscy studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pod warunkiem, ¿e

rozpoczn¹ studia przed ukoñczeniem 25 roku ¿ycia. O kredyt mog¹ siê ubiegaæ tak¿e uczestnicy studiów doktoranckich.
2. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Wyp³acany jest maksymalnie przez okres

6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich � przez okres 4 lat. Kredyt wyp³acany jest przez 10 miesiêcy w roku akademic-
kim, za� miesiêczna transza kredytu wynosi 600 z³.

3. Pierwszeñstwo w otrzymaniu kredytów maj¹ studenci, s³uchacze i doktoranci znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej.
Corocznie Minister Edukacji Narodowej i Sportu ustala maksymaln¹ wysoko�æ dochodu na osobê w rodzinie studenta
uprawniaj¹cego do ubiegania siê o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniaj¹cy do otrzymania kredytu bêdzie mo¿liwy
do oszacowania dopiero na pocz¹tku grudnia 2006 r., po z³o¿eniu przez studentów wniosków o kredyt.

4. Wnioski o kredyt sk³ada siê w jednym z banków kredytuj¹cych. Termin sk³adania wniosku o kredyt w roku akademickim 2006/
2007 up³ywa 15 listopada 2006 r. Potrzebny jest do tego wniosek studenta i za�wiadczenie, które studentowi wydaje Wydzia³.

5. Sp³ata kredytu rozpoczyna siê dwa lata od daty ukoñczenia studiów i trwa co najmniej dwa razy d³u¿ej ni¿ okres pobierania
kredytu. Wysoko�æ oprocentowania kredytu studenckiego sp³acanego przez kredytobiorcê wynosi po³owê stopy redy-
skontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank mo¿e zmniejszyæ wysoko�æ raty sp³aty kredytu
do 20% miesiêcznego dochodu kredytobiorcy.

6. Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisa³ umowê okre�laj¹cych zasady korzystania ze �rodków Funduszu
Po¿yczek i Kredytów Studenckich, to:
1. Bank Gospodarki ¯ywno�ciowej S.A.,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spó³dzielczo�ci S.A.,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
6. Kredyt Bank S.A.,
7. PKO Bank Polski S.A.

                                                      oprac.  Agata Gawryluk

Jak zdobyæ miejsce w akademiku?
1. Politechnika Bia³ostocka dysponuje 2087 miejscami w 4 Do-

mach Studenta (�Alfa� � 477, �Beta� � 550, �Gamma� � 600, �Delta� � 460).
Student otrzymuje miejsce w Domu Studenta na dany rok akademicki w ramach posiadanego przez wydzia³ limitu miejsc.
Pierwszeñstwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przys³uguje studentowi Politechniki Bia³ostockiej, któremu co-
dzienny dojazd na zajêcia uniemo¿liwia³by lub w znacznym stopniu utrudnia³ studiowanie i który znajduje siê w trudnej
sytuacji materialnej.

2. Podanie o miejsce w akademiku nale¿y sk³adaæ w dziekanacie wydzia³u. Wzory podañ oraz terminy ich sk³adania
znajduj¹ siê na stronach internetowych poszczególnych wydzia³ów.

3. Op³ata dla studentów PB oraz studentów innych uczelni wynosi 250 z³ (od osoby).
Op³ata za pokoje w segmentach:
� pokoje 3-osobowe zajmowane przez 2 osoby - 300 z³ (od osoby)
� pokoje 2-osobowe zajmowane przez 1 osobê - 350 z³ (od osoby)
Op³aty za miejsce w domu studenckim nale¿y wnosiæ do 25 dnia ka¿dego miesi¹ca na nastêpuj¹ce numery kont
w banku Bank PekaO S.A. I O/Bia³ystok:

Dom Studenta nr 1 �Alfa� 23 12401154 1111 0000 2148 7633
Dom Studenta nr 2 �Beta� 60 12401154 1111 0000 2148 7646
Dom Studenta nr 3 �Gamma� 97 12401154 1111 0000 2148 7659
Dom Studenta nr 4 �Delta� 16 12401154 1111 0000 2148 7662
(w tytule wp³aty nale¿y podaæ imiê i nazwisko, numer akademika, miesi¹c wp³aty)

Pokoje maj¹ dobry standard. W wyniku przeprowadzanych remontów wykonano now¹ instalacjê elektryczn¹, wymieniono
stolarkê okienn¹, przemalowano pokoje, przeprowadzono remont w sanitariatach. Nadal podwy¿szany jest standard wyposa-
¿enia pokoi i pomieszczeñ pomocniczych. Wymieniane s¹ meble, uzupe³ni³o siê wyposa¿enie pralni w pralki automatyczne na
ka¿dym piêtrze.

Internet w akademikach
W ka¿dym pokoju istnieje mo¿liwo�æ uzyskania dostêpu do Internetu poprzez sta³e ³¹cze.
Umowê o korzystanie z Internetu nale¿y podpisaæ z dostawc¹ Internetu, Miejsk¹ Sieci¹ Komputerow¹ w Bia³ymstoku BIA-
MAN. W tym celu trzeba zg³osiæ siê do Biura Obs³ugi Klienta MSK BIAMAN, budynek Rektoratu PB, ul. Wiejska 45 A, pokój

DOMY STUDENCKIE
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Samorz¹d Studencki tworz¹ wszyscy studenci uczelni. S¹ to reprezentanci studentów, wy³onieni w wyborach do Uczelnianej
Rady Samorz¹du, Wydzia³owych Rad Samorz¹du i Rad Mieszkañców. Zajmuj¹ siê  sprawami studentów, s¹ tzw. rzecznikami ich
spraw. Studenci zasiadaj¹ we wszystkich uczelnianych radach i komisjach, które decyduj¹ o sprawach studenckich, dlatego
warto, je¿eli mamy jakie� uwagi czy pomys³y, przekazywaæ je reprezentantom.
Uczelniana Rada Samorz¹du decyduje te¿ o podziale pieniêdzy przeznaczonych na dzia³alno�æ studenck¹. Z tzw. puli �funduszu
wychowawczego� s¹ finansowane i dofinansowywane przede wszystkim przedsiêwziêcia studenckie o charakterze kulturalnym,
w tym dzia³alno�æ agend. Samorz¹d wspiera tak¿e sportowców i m³odych naukowców, o ile s¹ studentami naszej uczelni.
Siedziba Samorz¹du Studenckiego Politechniki Bia³ostockiej mie�ci siê w Domu Studenta �BETA�, na parterze, w pokoju nr 9.
Telefonicznie mo¿na siê kontaktowaæ pod nr 746 97 07. Przewodnicz¹cym SSPB jest obecnie Rafa³ Gólcz z Wydzia³u Elektrycznego.

Agendy studenckie, czyli gdzie mo¿na rozwijaæ pasje?
Swoje pozanaukowe zainteresowania studenci mog¹ rozwijaæ w agendach dzia³aj¹cych przy Samorz¹dzie Studenckim.
Do agend mog¹ nale¿eæ studenci ró¿nych uczelni. Mo¿na siê równie¿ staraæ o zarejestrowanie nowej agendy. W tym
z pewno�ci¹ udzieli pomocy Samorz¹d Studencki PB oraz Dzia³ Spraw Studenckich i Dydaktyki.
Je¿eli jeste�cie zainteresowani, skontaktujcie siê z tymi osobami.

oprac.  Anna Gromko
Chór Politechniki Bia³ostockiej
Justyna Grodzka
tel.: 607 33 44 55, 0 85 746 90 37
e-mail: chor.pb@wp.pl

Klub Wysokogórski �Grañ�
Rafa³ Samsonowicz
tel.: 0 85 65 39 144
e-mail: neon20@interia.pl

Studencki Klub Krótkofalowców
Tomasz Hanczaruk
tel.: 692 861 867
e-mail: sp4jcq@o2.pl

Klub Tañca Towarzyskiego �Feniks�
Grzegorz Backiel
tel.: 501 516 916
e-mail: grzesbackiel@wp.pl

Studencka Agencja Fotograficzna
Maciej Folejewski
tel.: 507 547 104
e-mail: folej@wp.pl

Sekcja Je�dziecka PB
Rafa³ Gólcz
tel.: 604 990 114
e-mail: rafciak@interia.pl

Sam
orz¹d Studencki

SAMORZ¥D STUDENCKI

Fot. R. Szlendak

045 (niski parter) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00-13.00. Do podpisania nowej umowy potrzebny jest:
1) numer fizyczny karty sieciowej, 2) dokument to¿samo�ci, 3) aktualny adres e-mail.
Umowa jest wa¿na do koñca studiów. Dostawca Internetu dopuszcza mo¿liwo�æ zawieszenia korzystania z us³ugi na okres 4
miesiêcy bez wnoszenia dodatkowych op³at.
Op³aty za Internet:
Op³ata instalacyjna (jednorazowa, dotyczy ka¿dego studenta 1 roku) � 61,00 z³
Abonament podstawowy � 30,50 z³
Abonament rozszerzony � 61,00 z³
Po podpisaniu umowy op³atê nale¿y dokonaæ w Banku PeKaO S.A. I/O w Bia³ymstoku,
numer konta: 53 1240 1154 1111 0000 2148 7675.

tel.: 0 85 746 91 55, fax: 0 85 746 91 56
e-mail: biuro@biaman.pl, www.biaman.pl

oprac. Dariusz P³oñski

Fot. R. Szlendak
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e Studenci Politechniki Bia³ostockiej mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania naukowe w studenckich ko³ach naukowych, których

mamy obecnie 26. W ramach dzia³alno�ci kó³, oprócz poszerzania wiedzy, s¹ organizowane seminaria, konferencje, projekty.
Bardzo czêsto nawi¹zuj¹ one kontakty z ko³ami naukowymi o podobnym profilu dzia³aj¹cymi na innych uczelniach w Polsce.
Spotkania kó³ odbywaj¹ siê systematycznie w okre�lonych terminach. Warto nawi¹zaæ kontakt  opiekunem ko³a i zapytaæ o szczegó³y.

KO£A NAUKOWE,
czyli co� dla studentów ambitnych

oprac.  Anna Gromko

WYDZIA£ NAZWA KO£A OPIEKUN KONTAKT
Wydzia³

Architektury FORMA dr Adam Jakimowicz jakima@pb.bialystok.pl

Ko³o Naukowe PRZEDSIĘBIORCZO�Ć dr in¿. Jerzy Obolewicz obolewicz@poczta.onet.pl
085 746 95 92

Studenckie Ko³o Naukowe
DROGOWIEC dr in¿. Bo¿enna Kierus-Gogacz drogowiec@pb.bialystok.pl

085 746 96 04

Studenckie Ko³o Naukowe
In¿ynierii �rodowiska dr in¿. Dariusz Boruszko

boruszko@pb.bialystok.pl
085 746 95 60
085 746 96 41

Wydzia³
Budownictwa

i In¿ynierii
�rodowiska

Studenckie Ko³o Naukowe
Ekologii Krajobrazu ORCHIS dr Dan Wo³kowycki danwol@pb.bialystok.pl

085 746 96 31

Studenckie Ko³o Naukowe LUX dr in¿. Krzysztof Zaremba
zaremba@pb.edu.pl

085 746 94 47
085 746 93 36Wydzia³

Elektryczny
Studenckie Ko³o Naukowe Elektroników dr in¿. Andrzej Karpiuk akar@pb.edu.pl

085 746 94 17

MUPS - CLUB prof. dr hab. in¿.
Roman Hejft

rhj@pb.bialystok.pl
085 746 92 80

Studenckie Ko³o Naukowe
Mechaniki i Informatyki Stosowanej dr in¿. Andrzej £ukasiewicz aluka@pb.bialystok.pl

085 746 93 12
Ko³o Naukowe

Energetyków i Ch³odników dr in¿. Miros³awa Ko³odziejczyk mirka@pb.bialystok.pl
085 746 92 74

AUTO-MOTO-CLUB dr in¿. Jaros³aw Czaban jczaban@pb.bialystok.pl
085 746 92 16

ORTHOS dr in¿. Jaros³aw Sidun jareks@pb.edu.pl
085 746 92 53

Studenckie Ko³o Naukowe
Automatyzacji Procesów Przemys³owych dr in¿. Zbigniew Kulesza kuleszbi@pb.bialystok.pl

085 746 92 34
Ko³o Naukowe Biocybernetyki
i Systemów Informatycznych dr in¿. Marcin Derlatka mder@pb.bialystok.pl

085 746 92 22

Wydzia³
Mechaniczny

Ko³o Naukowe Robotyki dr in¿. Ryszard Szczebiot szymonkopyra@o2.pl
o85 746 92 32

Wydzia³
Informatyki

Ko³o Naukowe Studentów
Wydzia³u Informatyki dr Jolanta Koszelew jolka@ii.pb.bialystok.pl

085 746 91 01
Regionalne Ko³o Naukowe Przyjaznych

Systemów Spo³eczeñstwa Informacyjnego
prof. zw. dr hab. in¿.
Joanicjusz Nazarko

piotrph@pb.edu.pl
085 746 98 98

Studenckie Ko³o Naukowe
Finansów i Rachunkowo�ci dr Anna Linowska linowska@op.pl

085 746 98 58
Studenckie Ko³o Naukowe

Marketingu prof. Tadeusz Pop³awski sknm-pb@wp.pl
085 746 98 06

Studenckie Ko³o Naukowe
Miêdzynarodowych Stosunków

Gospodarczych
dr Katarzyna Czerewacz info@msg.pb.edu.pl

085 746 98 22

Studenckie Ko³o Naukowe
TURYSTA dr in¿. Miko³aj Jalinik jalinik@op.pl

085 746 98 52

Wydzia³
Zarz¹dzania

Ko³o Naukowe
Organizacji i Zarz¹dzania

Studentów Politechniki Bia³ostockiej
dr in¿. Wies³aw Urban piterwys@interia.pl

085 746 98 24

Zamiejscowy
Wydzia³ Mechaniczny

w Suwa³kach
RAPIDOGRAF dr in¿. Wies³aw Za³uska zefir7@wp.pl

Ko³o Naukowe
Fizyki �rodowiska dr Micha³ Piwnik zwzs@wp.pl

085 684 23 13

Naukowe Ko³o Biologiczne dr El¿bieta Oleksiejczuk elzbieta007@wp.pl
085 682 95 00

Zamiejscowy
Wydzia³

Zarz¹dzania
�rodowiskiem
w Hajnówce Studenckie Ko³o Naukowe

Gospodarowania �rodowiskiem dr Artur Micha³owski knzr-zwzs@o2.pl
085 682 95 00



23

 ¯ycie Politechniki !lipiec/sierpieñ/wrzesieñ 2006
Ko³a Naukow

e

Studenckie Ko³o �Drogowiec� z Wydzia³u Budownictwa
w Malborku

Studenckie Ko³o Naukowe ORTHOS z Wydzia³u Mechanicznego
podczas seminarium w Supra�lu

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kó³ Naukowych
zorganizowana m.in. przez SKN Miêdzynarodowych Sto-
sunków Gospodarczych, SKN Marketingu, SKN Finansów
i Rachunkowo�ci z Wydzia³u Zarz¹dzania, Ko³o Wydzia³u
Informatyki, Ko³o Automatyzacji Procesów Przemys³owych
z Wydzia³u Mechanicznego, Supra�l

Studenci z ko³a �AUTO-MOTO-CLUB� z Wydzia³u Mechanicznego
przygotowuj¹ Monstera do pokazu na Forum Motoryzacji
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Ubezpieczenie studentów
Studenci podlegaj¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Wi¹¿e siê to z konieczno�ci¹ zg³oszenia do ubezpieczenia
w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych albo Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego:
! W przewa¿aj¹cej czê�ci przypadków, gdy nie mamy umowy o pracê lub w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej, do ubezpiecze-

nia zg³asza nas jeden z rodziców poprzez swojego pracodawcê albo je�li jest emerytem b¹d� rencist¹ � w ZUS lub KRUS,
ale tylko do ukoñczenia przez nas 26. roku ¿ycia.

! Je�li za� student skoñczy³ 26 lat lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytu³u, do ubezpieczenia zg³asza go
uczelnia. Zg³oszenie to powinno nast¹piæ po immatrykulacji i z³o¿eniu przez studenta o�wiadczeniu o niepodleganiu obo-
wi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu³u.

! Gdy jeste�my z kolei zatrudnieni na umowê o pracê, do ubezpieczenia zg³asza pracodawca, a w przypadku gdy prowadzimy
w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, nale¿y to zrobiæ we w³asnym zakresie.

Poza publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym ka¿dy z nas ma prawo ubezpieczyæ siê dodatkowo, w firmie ubezpieczeniowej,
np. od nieszczê�liwych wypadków. Takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowi¹zku ubezpieczenia zdrowotnego i nie
ma wp³ywu na prawo do �wiadczeñ w publicznym systemie ubezpieczeñ.
Ubezpieczenie zdrowotne skutkuje tym, ¿e student ma prawo korzystaæ z opieki medycznej we wszystkich placówkach
maj¹cych umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni, niezale¿nie
od zameldowania. Prawo to wygasa po 4 miesi¹cach od zakoñczenia nauki (uzyskanie absolutorium) lub skre�lenia z listy
uczniów lub studentów.
Student ma prawo wyboru lekarza rodzinnego, specjalisty, oddzia³u szpitalnego, stomatologa spo�ród wszystkich, z którymi
Narodowy Fundusz Zdrowia podpisa³ umowy. Placówki te powinny byæ wyra�nie oznaczone logo NFZ. Obowi¹zkiem Fundu-
szu jest, na nasze ¿¹danie, poinformowanie o adresach i numerach telefonów tych placówek.

Wybór lekarza rodzinnego
Aby skutecznie móc liczyæ na opiekê zdrowotn¹, w pierwszej kolejno�ci musimy dokonaæ wyboru lekarza rodzinnego.
Ze wzglêdów praktycznych jest to wrêcz wskazane i ka¿dy powinien uczyniæ to jak najszybciej, zw³aszcza osoba przyje¿d¿aj¹-
ca na studia do Bia³egostoku z innej miejscowo�ci.
Student ma prawo wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kszta³cenia na 9 miesiêcy w roku - od pa�dziernika do czerwca
i w miejscu sta³ego zamieszkania � na miesi¹ce wakacyjne. Zasada ta dotyczy równie¿ dziecka studenta, które przebywa razem
z rodzicami w miejscu jego nauki. Aby to zrobiæ, nale¿y wype³niæ i z³o¿yæ w przychodni deklaracjê wyboru lekarza oraz
deklaracjê wyboru pielêgniarki w dwóch egzemplarzach. Przy wyborze dokonywanym w miejscu nauki, gdy przyje¿d¿amy do
Bia³egostoku, do sk³adanej deklaracji do³¹czamy jeden egzemplarz deklaracji wyboru lekarza z naszej rodzinnej miejscowo�ci,
gdzie ju¿ wcze�niej wybierali�my lekarza rodzinnego. Wyboru mo¿emy dokonaæ spo�ród wszystkich gabinetów lekarzy ro-
dzinnych maj¹cych umowê z NFZ. W siedzibie Podlaskiego NFZ dostaniemy listê wszystkich przychodni lekarzy rodzinnych.
Musimy pamiêtaæ, i¿ w przypadku nie wybrania lekarza rodzinnego w miejscu studiów mo¿emy mieæ pó�niej mniejsze lub
wiêksze problemy z uzyskaniem �wiadczeñ zdrowotnych, niejako na w³asne ¿yczenie.
Informacje na ten temat udzielane s¹ równie¿ pod numerami tel. 085 745 95 00. Mo¿na te¿ zajrzeæ na stronê internetow¹
Funduszu: www.nfz-bialystok.pl, gdzie wchodz¹c na link �Wyszukiwanie poradni�, pod pozycj¹ �Zakres us³ug � podstawowa
opieka zdrowotna� uzyskamy potrzebne informacje.

Z jakim dokumentem do lekarza?
Udaj¹c siê na wizytê do lekarza zawsze musimy pamiêtaæ o posiadaniu tzw. dowodu ubezpieczenia, gdy¿ w innym razie mo¿emy
zostaæ nieprzyjêci. W przypadku, gdy do ubezpieczenia zg³osili nas rodzice, dokumentem potwierdzaj¹cym ubezpieczenie jest
aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zg³oszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z wa¿n¹ legity-
macj¹ studenck¹. Legitymacja ubezpieczeniowa powinna byæ �podstemplowana� najdalej w poprzednim miesi¹cu ni¿ ten,
w którym wybieramy siê do lekarza. W innym wypadku mog¹ pojawiæ siê w¹tpliwo�ci co do ubezpieczenia.
Z kolei w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelniê dowodem ubezpieczenia jest wa¿na legitymacja studencka
wraz z dokumentem potwierdzaj¹cym zg³oszenie do ubezpieczenia, a dla osób pracuj¹cych na w³asny rachunek � potwierdze-
nie przelewu sk³adek.
Gdy dzieje siê co� nag³ego, ale tylko wtedy! (np. wypadek i przewiezienie karetk¹ pogotowia do szpitala), dowód ubezpieczenia mo¿e
byæ przedstawiony nie pó�niej ni¿ w terminie 30 dni od dnia rozpoczêcia udzielania �wiadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal
przebywa w szpitalu. W innych przypadkach � w terminie 7 dni od udzielenia pomocy w sytuacji nag³ej.

Skierowanie na badania i do poradni specjalistycznych
Do lekarza rodzinnego, specjalisty, stomatologa mo¿na rejestrowaæ siê bezpo�rednio, telefonicznie albo za po�rednictwem
osoby trzeciej. Lekarz rodzinny mo¿e dalej skierowaæ nas na badania diagnostyczne, które ma w swoich kompetencjach

OPIEKA ZDROWOTNA
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Gdzie m

o¿na zje�æ na Politechnice?
Skierowanie nie jest wymagane do nastêpuj¹cych specjalistów: ginekologa i po³o¿nika, dentysty, dermatologa, wenerologa,
onkologa, okulisty, psychiatry. Skierowanie nie jest te¿ wymagane od osób: chorych na gru�licê, zaka¿onych wirusem HIV,
uzale¿nionych od alkoholu, �rodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Leczenie za granic¹
Studenci wyje¿d¿aj¹cy do innych krajów Unii Europejskiej maj¹ prawo do �wiadczeñ zdrowotnych na podstawie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby j¹ otrzymaæ powinni�my wype³niæ i z³o¿yæ odpowiedni wniosek w oddziale wojewódz-
kim NFZ, w³a�ciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania. Przedstawiaj¹c za granic¹ Kartê otrzymujemy uprawnienia do uzyska-
nia pomocy medycznej niezbêdnej do kontynuowania pobytu w pañstwie, w którym siê znajdujemy. Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce opieki zdrowotnej w innych krajach UE otrzymamy w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Leczenie studentów przyje¿d¿aj¹cych zza granicy
Studenci z innych krajów Unii Europejskiej mog¹ korzystaæ w Polsce ze �wiadczeñ zdrowotnych na takich samych zasadach jak
polscy ubezpieczeni. Powinni tylko okazaæ swoj¹ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego w placówce maj¹cej umowê
z NFZ. W przypadku problemów nale¿y skontaktowaæ siê z Funduszem i poprosiæ o interwencjê.
Studenci spoza Unii Europejskiej, np. z Bia³orusi czy Ukrainy, rozpoczynaj¹cy naukê na uczelni w Polsce, mog¹ podpisaæ
w NFZ umowê o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym. Nale¿y przedstawiæ wówczas za�wiadczenie z Uczelni, ¿e dana
osoba ma status studenta.

Gdzie uzyskaæ szczegó³owe informacje?
Informacje dotycz¹ce opieki zdrowotnej dla studentów mo¿na uzyskaæ pod numerem informacyjnym Podlaskiego NFZ: 085
745 95 00, w siedzibie Funduszu w godz. 8-16 i na stronach www.nfz-bialystok.pl. Mo¿na tez kontaktowaæ siê z Rzecznikiem
Praw Pacjenta, pokój nr 1, tel. 085 745 95 77.
Wiele przydatnych szczegó³owych informacji bêdziemy mogli uzyskaæ równie¿ na stronach internetowych Centrali Narodo-
wego Funduszu Zdrowia pod adresem www.nfz.gov.pl.

oprac. Maciej Bogdan Olesiñski

Bufety znajduj¹ siê w budynku ka¿dego Wydzia³u PB:
Wydzia³ Architektury ul. Grunwaldzka 11/15
Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii �rodowiska ul. Wiejska 45 e
Wydzia³ Informatyki ul. Wiejska 45 a
Wydzia³ Elektryczny ul. Wiejska 45 d
Wydzia³ Mechaniczny ul. Wiejska 45 c
Wydzia³ Zarz¹dzania ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin

GDZIE MO¯NA ZJE�Æ NA POLITECHNICE?

Fot. T. Trochimczuk
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Biuro Karier powsta³o na Politechnice Bia³ostockiej w 1998 r. W ci¹gu 8 lat dzia³alno�ci Biuro odwiedzi³o ponad 12 tysiêcy
studentów i absolwentów bia³ostockich uczelni. Obecnie baza danych zawiera 4790 studentów i absolwentów zarejestrowa-
nych na stronie internetowej Biura Karier.
G³ównym celem dzia³alno�ci Biura jest udzielanie nieodp³at-
nej pomocy studentom i absolwentom uczelni w rozpoczêciu
¿ycia zawodowego. Biuro Karier przygotowuje studentów i
absolwentów do wej�cia na rynek pracy, uczy aktywnego po-
szukiwania pracy, pomaga w pierwszych spotkaniach z praco-
dawcami.
Biuro Karier nieodp³atnie wspiera te¿ pracodawców w poszu-
kiwaniu odpowiednich pracowników, prowadzi selekcjê kandy-
datów na okre�lone przez pracodawcê stanowiska pracy.
Nasze us³ugi dla studentów:
! przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list moty-

wacyjny), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
(warsztaty, indywidualne rozmowy doradcze)

! informacja o rynku pracy (wspó³czesne systemy rekrutacji
pracowników, oferty pracodawców z kraju i zagranicy)

! prowadzi dystrybucje materia³ów informacyjno-promocyj-
nych typu (foldery promocyjne, czasopisma bran¿owe, ka-
talogi pracy, itp.)

BIURO KARIER

Fot. T. Trochimczuk

ul. Zwierzyniecka 6 (D.S. 4) 15-333 Bia³ystok
tel. (085) 742-33-22, fax.746-97-54

www.biurokarier.pb.bialystok.pl
e-mail: kariera@pb.edu.pl

Nasze us³ugi dla pracodawców:
! organizacja prezentacji firm na terenie uczelni
! pomoc w znalezieniu kandydatów na wolne miejsca pracy

spo�ród studentów i absolwentów zarejestrowanych
w bazie danych Biura

! organizacja praktyk i sta¿y studenckich
! organizacja targów pracy
Zapraszamy na nasz¹ stronê www.biurokarier.pb.bialystok.pl

oprac. Mariusz Lenartowicz

GWINT jest najbardziej zakrêconym i wytrzyma³ym klubem studenckim w Bia³ymstoku.
Mie�ci siê przy ul. Zwierzynieckiej 10. Mo¿e pomie�ciæ jednorazowo 800 osób, posiada
300 miejsc siedz¹cych. Na 800 m2 powierzchni u¿ytkowej znajduj¹ siê dwa bary, dwie
sceny, sala g³ówna oraz czê�æ kawiarniana.
Klub w obecnej formie istnieje od 1996 roku i przez ten czas poszczyciæ siê mo¿e zarów-
no ilo�ci¹, jak i ró¿norodno�ci¹ odbywaj¹cych siê imprez.
Gwint to miejsce tradycyjnych czwartkowych �krêcio³ studenckich� - na które studenci
wchodz¹ za darmo do godziny 23.00, a tak¿e �imprez otrzêsinowych�.
Gwint to miejsce, w którym odbywa siê najwiêcej koncertów w Bia³ymstoku.
W Klubie go�ci³y takie gwiazdy muzyki jak: Kazik (Kult), Myslovitz, T. Love, Formacja
Nie¿ywych Schabuff, Urszula, Kasia Nosowska, Hey, Elektryczne Gitary, Pid¿ama Porno,
koncertowa³ tu tak¿e Micha³ Bajor, grupa Raz Dwa Trzy, Kayah, Maciej Maleñczuk i wiele
wiele innych zespo³ów.
Studenci, a w szczególno�ci studenci Politechniki Bia³ostockiej, mog¹ liczyæ
na wiele zni¿ek i bonusów.
W Gwincie mo¿na co� przek¹siæ. Serwowane s¹ �niadania, obiady i kolacje, a tak¿e pizza
w cenach przyjaznych studenckiej kieszeni. Bufet klubu czynny jest od 8.00 do 19.00.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce oferty klubu, a tak¿e harmonogram imprez dostêpne
s¹ na stronie www.klubgwint.pl , tel. 085 7440698.

oprac. Marek Litwin
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