ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 сакавіка 2010 г. № 39

Аб зацвярджэнні ўзору студэнцкага білета
На падставе артыкула 29 Закона Рэспублікі Беларусь ад 11 ліпеня 2007 года «О
высшем образовании» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць:
1.1. узор бланка студэнцкага білета згодна з дадаткам 1;
1.2. апісанне студэнцкага білета згодна з дадаткам 2.
2. Вызначыць, што:
2.1. бланк студэнцкага білета вырабляецца на спецыяльнай паперы і адносіцца да
бланкаў строгай справаздачнасці;
2.2. запаўненне бланка студэнцкага білета ажыццяўляецца шляхам удрукоўвання
тэксту на беларускай мове ў адпаведнасці з зацверджаным узорам, пры гэтым на пярэдніх
баках кожнага з лістоў бланка ў верхніх левых вуглах змяшчаецца выява таварнага знака
(пры яго наяўнасці ў вышэйшай навучальнай установы), уверсе на пярэдніх баках кожнага
з лістоў бланка ўказваецца найменне дзяржаўнага органа, у падначаленні якога
знаходзіцца дзяржаўная вышэйшая навучальная ўстанова, найменне вышэйшай
навучальнай установы, для прыватнай вышэйшай навучальнай установы – толькі
найменне вышэйшай навучальнай установы, на пярэднім баку левага ліста бланка ў
ніжнім левым вугле змяшчаецца лічбавы фотаздымак студэнта;
2.3. студэнцкія білеты падлягаюць рэгістрацыі ў кнізе рэгістрацыі выдачы
студэнцкіх білетаў вышэйшай навучальнай установы (факультэта) з указаннем наступных
дадзеных:
прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку студэнта;
нумара бланка студэнцкага білета;
нумара студэнцкага білета;
даты залічэння;
факультэта;
даты выдачы студэнцкага білета;
тэрміну дзеяння студэнцкага білета;
заводскага нумара мікрапрацэсара;
асабістага подпісу ўладальніка студэнцкага білета;
2.4. нумар студэнцкага білета пры навучанні студэнта ў рамках адной вышэйшай
навучальнай установы, уключаючы яго пераводы і ўзнаўленні, застаецца нязменным і
павінен супадаць з нумарамі асабістай карткі і заліковай кніжкі студэнта;
2.5. студэнцкія білеты, выдадзеныя да ўступлення ў сілу дадзенай пастановы,
абавязковай замене на студэнцкія білеты новага ўзору не падлягаюць.
3. Дазволіць вышэйшым навучальным установам у 2010 годзе выкарыстоўваць пры
выдачы студэнцкіх білетаў бланкі студэнцкіх білетаў, якія ёсць у наяўнасці.
4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.
Міністр

А.М.Радзькоў

2
Дадатак 1
да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
30.03.2010 № 39

Узор бланка студэнцкага білета
0000000
СТУДЭНЦКI БIЛЕТ №
Прозвiшча
Уласнае імя
Iмя па бацьку
Факультэт
Форма атрымання
адукацыі

0000000
Дата залічэння
Дата выдачы бiлета
Бiлет сапраўдны да
Асабісты подпіс студэнта Подпіс рэктара
М.П.

Дадатак 2
да пастановы
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
30.03.2010 № 39

Апісанне студэнцкага білета
Студэнцкі білет уяўляе сабой пластыкавую картку фармату ID1 памеру
85,6 х 54,1 мм. Студэнцкі білет вырабляецца шляхам ламініравання персаніфікаванага
бланка, які складаецца з левага і правага лістоў, на пярэдніх баках якіх размяшчаецца
інфармацыя ў адпаведнасці з зацверджаным узорам, пры гэтым лісты ў пластыкавым
канверце размяшчаюцца адваротнымі бакамі адзін да другога. У пластыкавым канверце
паміж адваротнымі бакамі лістоў бланка размяшчаецца мікрапрацэсар памяццю не менш
за 2 Kb з антэнай для бескантактнай перадачы і прыёму інфармацыі.

