Zasady toku studiów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym obowiązujące od roku
akademickiego 2015/2016
1. W planach studiów na kierunkach I i II stopnia Wydziału Biologiczno-Chemicznego wyróżnia się
przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru w wymiarach określonych na każdym
kierunku niezależnie. O wyborze przedmiotów decydują osobiste zainteresowania studenta
oraz wybrana specjalność lub specjalizacja. Z wyborem określonej specjalności/specjalizacji
związana jest konieczność odbycia dodatkowych zajęć niezbędnych do wykonania pracy
dyplomowej.
2. Poza przedmiotami wymienionymi w punkcie 1, student musi zaliczyć:
a) zajęcia z wychowania fizycznego (30 godzin),
b) lektorat z języka obcego (120 godzin na studiach I stopnia, 30 godzin na studiach II stopnia),
c) przedmiot Ochrona własności intelektualnej I (studia I stopnia) i Ochrona własności
intelektualnej II (studia II stopnia),
d) przedmiot Ergonomia i BHP (studia I stopnia).
3. Studentom udostępnia się katalog przedmiotów obowiązkowych oraz do wyboru,
zaplanowanych w nadchodzącym semestrze.
4. Przedmioty do wyboru to:
a) wybrane zgodnie z wybraną specjalnością/specjalizacją,
b) wybrane zgodnie z osobistymi zainteresowaniami naukowymi studenta,
c) przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych,
d) historie dyscyplin naukowych,
e) przedmioty z zakresu technologii informacyjnej,
f) przedmioty realizowane na innym kierunku.
5. Student ustala swój plan studiów w danym semestrze korzystając z pomocy opiekuna
(kierownika specjalności/specjalizacji).
6. Zapisy studentów na przedmioty do wyboru na następny semestr odbywają się nie później niż
w ostatnim tygodniu zajęć każdego semestru. Wybrane przedmioty muszą być zgodne
z wybraną specjalnością/specjalizacją i muszą być poprzedzone zaliczeniem odpowiednich
przedmiotów.
7. Okresem zaliczeniowym na wszystkich rodzajach studiów jest rok.
8. Brak zaliczenia z przedmiotu obowiązkowego zobowiązuje studenta do powtórzenia tego
przedmiotu w najbliższym semestrze, w którym będzie prowadzony. Powtórzenie przedmiotu
jest odpłatne, zgodnie z zarządzeniem Rektora.
9. Niezaliczony przedmiot do wyboru może być zamieniony na inny (uzgodniony z opiekunem
i odpłatny).
10. W wyjątkowych przypadkach student nie posiadający zaliczenia z przedmiotu, może być
zwolniony przez Dziekana z obowiązku powtórnego uczęszczania na zajęcia. W takim
przypadku, student nie wnosi opłaty za powtórne zaliczenie przedmiotu. Jeśli student nie
zaliczy przedmiotu w tym trybie, to jest zobowiązany do jego powtórzenia na ogólnie
obowiązujących zasadach (odpłatnie).
11. Niniejsze zasady toku studiów obowiązują łącznie z aktualnym (od 1.10.2015 r.) Regulaminem
Studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

12. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć studentów.

