
R E G U L A M I N

ARCHIDIECEZJALNEGO WYŻSZEGO 
SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU

§ 1

1. Statut  AWSD  (§  54)  zobowiązuje  Alumnów  do  przestrzegania  Regulaminu 
Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, zwanego 
dalej Regulaminem.

2. Regulamin  składa  się  z  przepisów  dotyczących  spraw  porządkowych,  studiów 
seminaryjnych, praktyk duchowych i pastoralnych.

3. Wymagania  Regulaminu  są  uzupełniane  rozporządzeniami  wykonawczymi 
Rektora (Statut AWSD, § 10 pkt d) . 

Rozdział I
Sprawy porządkowe

§ 2

1. Alumni  szanują  własność  seminaryjną  i  sprzęt  powierzony  im do  użytku,  a  w 
szczególności:

a. troszczą się o porządek i czystość pomieszczeń, w których mieszkają i z 
których korzystają, 

b. w pomieszczeniach seminaryjnych nie dokonują samowolnych zmian,
c. zgłaszają dyrektorowi administracyjnemu wszelkie zauważone uszkodzenia 

w pomieszczeniach, w których mieszkają i z których korzystają.

§ 3

1. Alumni  za  zniszczenia  wynikające  z  ich  winy  ponoszą  odpowiedzialność 
finansową.

§ 4

1. Alumni  wykonują następujące czynności na rzecz Seminarium:
a. prace porządkowe,
b. zbiórka na tacę na rzecz Seminarium,
c. zbiórka płodów rolnych,
d. prace podczas dyżuru wakacyjnego.
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2.  Zaświadczenie lekarskie zwalnia od udziału w pracy fizycznej.

§ 5

1. Alumni  mają  prawo  do  rekreacji  i  mają  obowiązek  jej  wykorzystania  w  taki 
sposób, aby dbać o swoje zdrowie. 

2. W przypadku choroby:
a. informują o niej prefekta i infirmera,
b. z apteczki seminaryjnej otrzymują leki pierwszej potrzeby,
c. z wizyty u lekarza korzystają po uzgodnieniu z prefektem,
d. podczas choroby przebywają w infirmerium.

3. Alumni  za  wiedzą  prefekta,  jeżeli  takie  są  wskazania  lekarza,  mają  prawo  do 
korzystania z diety.

§ 6

1. Ubiorem Alumnów po obłóczynach jest strój duchowny:
a. sutanna podczas nabożeństw,
b. sutanna lub ciemny garnitur z koloratką, tak w Seminarium jak i poza nim.

2. Strój świecki Alumnów po obłóczynach jest dozwolony:
a. podczas pracy fizycznej,
b. podczas zajęć sportowych,
c. podczas wypraw turystycznych,
d. gdy wymagają tego inne okoliczności, za zgodą przełożonych.

3. W korzystaniu ze stroju świeckiego Alumni zachowują umiar.

§ 7

1. Alumni:
a. dbają o czystość i higienę osobistą,
b. nie noszą brody i wąsów oraz długich włosów.

§ 8

1. Zgoda  przełożonych  potrzebna  jest  na  publikacje  oraz  publiczne  wypowiedzi  i 
wystąpienia Alumnów.

§ 9

1. Alumni nie spożywają alkoholu i nie używają narkotyków oraz innych środków 
odurzających. 

2. Palenie papierosów jest regulowane rozporządzeniem wykonawczym Rektora.
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§ 10

1. Alumni  korzystają  z  pracowni  komputerowej,  zgodnie  z  rozporządzeniem 
wykonawczym Rektora.

§ 11

1. W  sprawach  prywatnych  Alumni  korzystają  z  telefonu  stacjonarnego  tylko  w 
czasie rekreacji. 

2. Zasady  korzystania  z  telefonu  stacjonarnego  poza  rekreacją  oraz  z  innych 
telefonów określa rozporządzenie wykonawcze Rektora.

§ 12

1. Przyjmowanie gości przez Alumnów odbywa się według następujących zasad:
a. czas: rekreacja, z wyjątkiem dni skupienia i rekolekcji,
b. miejsce: wyłącznie parlatorium i wyznaczone do tego sale wykładowe,
c. wyjątkowo  moderatorzy  mogą  zadecydować  o  innym  czasie  i  miejscu 

przyjmowania gości.
 

§ 13

1. Prywatne wyjścia do miasta Alumnów są regulowane według następujących zasad:
a. Alumni proszą Prefekta o pozwolenie,
b. Alumni wpisują się do „księgi wychodzących”, z odnotowaniem godziny 

wyjścia i powrotu, 
c. Alumni  wychodzą  do  miasta  z  socjuszem chyba,  że  Prefekt  zadecyduje 

inaczej,
d. czasem wyjścia do miasta jest rekreacja popołudniowa.

2. Diakoni wychodząc do miasta stosują zasady zawarte w poprzednim punkcie z 
wyjątkiem podpunktu a. 

3. Na wyjazd poza miasto wymagana jest zgoda Wicerektora. 
4. Na  wyjazd  za  granicę,  akceptowany  przez  Rektora,  wymagana  jest  zgoda 

Ordynariusza.
§ 14

1. Alumni  mają  obowiązek  indywidualnego  ubezpieczenia  się  od  nieszczęśliwych 
wypadków (NW).

§ 15

1. Alumni mogą posiadać w Seminarium jako środek transportu jedynie rower. 
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§ 16

1. Refektarz jest jedynym miejscem spożywania posiłków przez Alumnów.
2. Alumni przetrzymują żywność własną w wyznaczonych do tego celu lodówkach.
3. Alumni mogą korzystać z wyznaczonych im urządzeń kuchennych, znajdujących 

się w refektarzu.

§ 17

1. Alumni mają  prawo zgłosić  się  bezpośrednio do Ordynariusza i  do Rektora  w 
sprawach:

a. osobistych,
b. dotyczących życia seminaryjnego,
c. innych.

§ 18

1. Alumni mają prawo zwrócić się z prośbą do Rektora o udzielenie im rocznego 
urlopu rektorskiego, jednorazowo lub rozdzielnie po jednym semestrze.

2. Alumni na urlopach rektorskich utrzymują kontakt:
d. z rodzinną lub wyznaczoną parafią, 
e. z Seminarium w sposób określony przez Rektora.

§ 19

1. Alumni  są  wyznaczani  przez  Wicerektora  na  poszczególne  funkcje  na  okres 
jednego roku.

2. Zakres  obowiązków  pełniących  funkcje  określają  rozporządzenia  wykonawcze 
Rektora.

3. Na  koniec  kadencji  pełniący  funkcje  przedstawiają  Wicerektorowi  pisemne 
sprawozdanie ze swojej działalności dołączając rozliczenie finansowe, jeśli takie 
wynika z charakteru danej funkcji.

Rozdział II
Studia seminaryjne

§ 20

1. Rozpoczęcie  studiów  na  roku  pierwszym  poprzedzone  jest  tygodniem 
propedeutycznym.
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§ 21

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 8.00 do 12.30.
2. W godzinach popołudniowych mogą odbywać się:

a. lektoraty, 
b. próby chóru, 
c. spotkania grup i kół naukowych, 
d. wykłady prowadzone przez osoby zatrudnione spoza AWSD. 

§ 22

1. Zaliczenia  z  oceną  i  bez  oceny  Alumni  od  poszczególnych  wykładowców 
otrzymują w czasie trwania sesji zaliczeniowej. 

2. Terminy zaliczeń Starostowie ustalają z wykładowcami.
3. Oceny i wpisy zaliczeń są odnotowywane w indeksie i na karcie egzaminacyjnej. 
4. W indeksie i na karcie egzaminacyjnej nie wolno - bez adnotacji Rektora - nanosić 

jakichkolwiek poprawek.
5. Listę z zaliczeniami wykładowcy składają w Rektoracie.
6. Alumni,  który  uzyskali  wszystkie  zaliczenia  otrzymują  dopuszczenie  do  sesji 

egzaminacyjnej.

§ 23

1. Alumni uzyskują zaliczenia bez oceny na podstawie: 
a. uczestnictwa w zajęciach, 
b. spełnienia warunków postawionych przez prowadzącego zajęcia. 

§ 24

1. W przypadku nieotrzymania zaliczenia przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej 
Alumni mogą poprosić na piśmie Rektora o warunkowe dopuszczenie do sesji. 

2. W  przypadku  warunkowego  dopuszczenia  do  sesji  Rektor  wyznacza  termin 
uzyskania brakującego zaliczenia z oceną lub bez oceny.

§ 25

1. Po  zakończeniu  sesji  egzaminacyjnej  Starostowie  składają  Prefektowi  studiów 
indeksy w celu zaliczenia semestru.

2.  Alumni do zaliczenia semestru potrzebują: 
a. pozytywnych ocen z wszystkich wykładanych przedmiotów,
b. uregulowanej opłaty seminaryjnej,
c. rozliczenia się z biblioteką.
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§ 26

1. Egzaminy  poprawkowe  mogą  się  odbywać  tylko  w  wyznaczonej  sesji 
poprawkowej. 

2. W przypadku niezdania egzaminu poprawkowego Alumn ma prawo ubiegać się o 
egzamin komisyjny. 

3. Niezdanie  egzaminu  komisyjnego  oznacza  skreślenie  z  listy  studentów  lub 
powtarzanie roku, w zależności od decyzji Rady Profesorów.

§ 27

1. Alumni, od trzeciego roku studiów włącznie, są zobowiązani do uczestnictwa w 
jednym z seminariów naukowych, zaakceptowanym przez Rektora. 

2. Warunki przyjęcia na seminarium naukowe określają prowadzący te seminaria. 
3. Wyboru seminarium naukowego dokonują Alumni w ciągu pierwszego miesiąca 

trzeciego roku studiów. 

§ 28

1. Istnieje  możliwość  uczestnictwa  poza  Seminarium  w  kursach  językowych  i 
szkoleniowych, po uprzednim ustaleniu warunków z Prefektem Studiów.

§ 29

1. Podania  o  zatwierdzenie  tematu  pracy magisterskiej,  skierowane  do dziekanatu 
UKSW w Warszawie,  należy złożyć w Rektoracie AWSD na początku piątego 
roku studiów, do dnia 30 października.

2. Pracę  magisterską  należy  złożyć  w  rektoracie  AWSD  do  końca  piątego  roku 
studiów.

Rozdział III
Praktyki duchowe

§ 30

1. Praktyki duchowe w Seminarium regulowane są przez następujące rozporządzenia 
wykonawcze Rektora: 

a. Kalendarium roku akademickiego, 
b. Tygodniowy rozkład zajęć.

§ 31
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3. Codzienne obowiązujące praktyki duchowe Alumnów stanowią:
a. modlitwy poranne z rozmyślaniem,
b. udział we Mszy św.,
c. rachunek sumienia z pracy szczegółowej w południe, modlitwa Anioł 

Pański oraz nawiedzenie Najświętszego Sakramentu po obiedzie,
d.  nabożeństwo wieczorne z rachunkiem sumienia z pracy szczegółowej oraz 

ogólnym z minionego dnia,
e. indywidualne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,
f. odmówienie części różańca,
g. czytanie Pisma św. i lektury duchowej,
h. zachowywanie milczenia od zakończenia wieczornej rekreacji, względnie 

wieczornego studium do zakończenia porannego nabożeństwa,
i. zachowanie milczenia podczas wspólnej lektury w czasie posiłków.

§ 32

1. Okresowe praktyki duchowe Alumnów stanowią:
a. wysłuchanie tygodniowych konferencji duchowych,
b. przystępowanie do sakramentu pojednania przynajmniej co 2 tygodnie,
c. odprawianie Drogi Krzyżowej indywidualnie w każdy piątek, a w okresie 

Wielkiego Postu uczestnictwo we wspólnym nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej,

d. korzystanie z kierownictwa duchowego w ramach regularnych 
indywidualnych rozmów z ojcem duchownym,

e. uczestnictwo w miesięcznych dniach skupienia,
f. uczestnictwo w rekolekcjach na początku roku akademickiego, w Wielkim 

Poście oraz przed przyjmowaniem święceń.

§ 33

1. Przebywanie  Alumnów poza Seminarium nie  zwalnia  ich z obowiązku praktyk 
duchowych.

Rozdział IV
Praktyki pastoralne

§ 34

1. Alumni odwiedzają chorych w niedzielę, po południu w godzinach od 13.00 do 
16.00.

2. Posługa w szpitalach i instytucjach społeczno-charytatywnych może mieć miejsce 
po zatwierdzeniu jej przez Prefekta.
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3. Inne rodzaje praktyk są regulowane przez rozporządzenia wykonawcze Rektora.

§ 35

1. Alumni szóstego roku, w drugim semestrze wyjeżdżają do pracy duszpasterskiej 
do wskazanych przez Arcybiskupa Metropolitę parafii w diecezji. 

2. Program pracy ustalany jest z proboszczem danej parafii.

§ 36

1. Alumni podczas letnich wakacji odbywają praktyki w następującym trybie:
a. po każdym roku, cztery tygodnie w rodzinnej parafii, 
b. po roku pierwszym i drugim, w Seminarium,
c. po roku trzecim i czwartym, przynajmniej 14 dni w dziełach diecezjalnych,
d. po roku piątym, praktyka diakońska w wyznaczonych parafiach.

Rozdział V
Nagrody i kary

§ 37

1. Rektor może udzielić nagrody za:
a. wybitne osiągnięcia w nauce,
b. wyróżniające pełnienie urzędów seminaryjnych,
c. postawę społeczną.

§ 38

1. Nieprzestrzeganie Regulaminu pociąga następującą gradację kar:
a. upomnienie ustne,
b. upomnienie poprzez wpis do akt,
c. wysłanie na urlop rektorski,
d. relegowanie z AWSD.
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