Uchwała nr 3474
Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie zaopiniowania systemu weryfikacji końcowych efektów uczenia się
Na podstawie § 59 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 5
ust. 1 pkt 7 i § 16 Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości
kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku pozytywnie opiniuje następujący system weryfikacji końcowych efektów
uczenia się:
§1
Do dnia 30 grudnia każdego roku akademickiego promotorzy zobowiązani są do złożenia w
dziekanatach wykazu tematów prac dyplomowych studentów ostatniego roku studiów
przygotowujących w danym roku akademickim prace magisterskie i licencjackie do ich
obrony.
§2
Tematy prac dyplomowych ze wskazaniem promotorów i recenzentów zatwierdza Dziekan po
uzyskaniu opinii przez wydziałowy zespół do spraw jakości kształcenia, nie później niż z
dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.
§3
Zmiana tematów prac dyplomowych może nastąpić nie później niż z dniem zakończenia
przedostatniego semestru danego cyklu kształcenia. Wykaz zmienionych tematów zatwierdza
Dziekan po uzyskaniu opinii wydziałowego zespół do spraw jakości kształcenia, nie później
niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.
§4
Przy wykorzystaniu dostępnych mu środków promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany
do czuwania nad samodzielnością przygotowywanej pracy. W tym celu w szczególności
wykorzystuje Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), który stanowi podstawę do oceny
samodzielności pracy.
§5
Student najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem obrony zobowiązany jest do złożenia w
dziekanacie pracy dyplomowej wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w

Komunikacie Dziekana.
§6
Proces recenzowania prac dyplomowych następuje w oparciu o oprogramowanie - Archiwum
Prac Dyplomowych (APD) funkcjonujące w ramach Uczelnianego Systemu Obsługi
Studentów (USOS).
§7
Komisja egzaminu dyplomowego powoływana jest zgodnie z § 44 ust. 3 Regulaminu studiów
przez Dziekana.
§8
Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od
daty złożenia pracy (§ 44 ust. 4 Regulaminu studiów).
§9
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego zostały określone Uchwałą nr 3425
Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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