
Załącznik do Uchwały Nr 64/19 

Senatu Państwowej Uczelni  Zawodowej 

we Włocławku z dn. 24 września 2019 roku 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

  

§ 1. 

Regulamin uchwalony przez Senat Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, 

zwanej dalej „Uczelnią”, określa ogólne zasady tworzenia studiów podyplomowych 

prowadzonych w Uczelni, zwanych dalej „Studiami” oraz związane z nimi prawa  

i obowiązki uczestników studiów podyplomowych. 

  

§ 2. 

1. Studia podyplomowe w Państwowej Uczelni Zawodowej są prowadzone  

na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

2) Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwanego dalej 

„Statutem”, 

3) Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku, zwanego dalej „Regulaminem”, 

2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do uczestników studiów 

podyplomowych, zwanych dalej „Uczestnikami” prowadzonych w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

§ 3. 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie 

kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 PRK. 

2. Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji 

cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

3. Program studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów 

ECTS. 

4. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych: 

1) na poziomie 6 – nadaje się osobom mającym kwalifikację pełną co najmniej  

na poziomie 6, 

2) na poziomie 7 – nadaje się osobom mającym kwalifikację pełną na poziomie  

6 lub 7. 

https://sip.lex.pl/#/document/18267966?unitId=art(7)ust(4)&cm=DOCUMENT


5. O przypisaniu poziomu PRK do kwalifikacji nadanych po ukończeniu danych studiów 

podyplomowych oraz o włączeniu do ZSK kwalifikacji cząstkowej nadawanej  

po ukończeniu studiów podyplomowych decyduje Senat PUZ we Włocławku. 

6. Uczestnikiem może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej  

na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

7. Uczestnikami mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 

8. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone zarówno w języku 

polskim, jak i w języku obcym. 

9. Studia podyplomowe mogą być prowadzone we współpracy z innymi podmiotami 

(przedsiębiorstwami, instytucjami, stowarzyszeniami, itp.), krajowymi  

i zagranicznymi. 

10. W  sytuacji opisanej w ust. 9 organizacja studiów, w tym prawa i obowiązki 

podmiotów współpracujących (przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, itp.), 

będzie przedmiotem odrębnych regulacji. 

 

§ 4. 

1. Na prowadzenie przez uczelnię studiów podyplomowych zgodę wyraża Rektor, 

który jest najwyższym zwierzchnikiem uczestników. 

2. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych utworzonych w Uczelni sprawuje 

właściwy prorektor ds. nauczania. 

3. Studia podyplomowe organizuje i prowadzi Centrum Studiów Podyplomowych. 

4. Działalnością Centrum Studiów Podyplomowych kieruje kierownik, który odpowiada 

za całokształt pracy jednostki. 

5. Za organizację poszczególnych studiów podyplomowych odpowiada kierownik 

studiów podyplomowych. 

6. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki,  

w uzasadnionych przypadkach funkcję można powierzyć praktykowi zatrudnionemu 

na umowę cywilno-prawną. 

7. Kierownika studiów podyplomowych powołuje Rektor na wniosek kierownika 

Centrum Studiów Podyplomowych, zaopiniowany przez właściwego prorektora ds. 

nauczania. 

8. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy w szczególności: 

1) organizacja zajęć, w tym dobór i wyznaczenie wykładowców; 

2) sporządzanie wniosków w sprawie zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych;   

3) sporządzenie harmonogramu zjazdów i przygotowanie planu zajęć; 

4) nadzór nad realizacją programu kształcenia; 

5) nadzór nad praktykami, jeżeli są przewidziane w programie; 

6) nadzór merytoryczny nad prowadzącymi zajęcia;  

7) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych; 

8) kontrola jakości kształcenia na studiach podyplomowych; 

9) inne obowiązki wskazane w Regulaminie lub powierzone przez kierownika 

Centrum lub Rektora. 



9. Centrum Studiów Podyplomowych zobowiązane jest do: 

1) przestrzegania praw uczestnika przewidzianych w niniejszym Regulaminie; 

2) zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej 

realizacji programu kształcenia; 

3) zapewnienia obsługi administracyjnej studiów podyplomowych; 

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów;  

5) udostępniania na stronie internetowej informacji na temat oferty Centrum; 

6) wydania po ukończeniu studiów świadectwa ich ukończenia.  

 

ROZDZIAŁ 2 

TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 5. 

1. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje Rektor na wniosek kierownika Centrum 

Studiów Podyplomowych. 

2. Z inicjatywą utworzenia studiów mogą wstępować do kierownika studiów 

podyplomowych kierownicy zakładów, pracownicy akademiccy Uczelni oraz 

instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni. 

3. Do wniosku o powołanie studiów podyplomowych należy dołączyć projekt 

programu studiów podyplomowych. We wniosku należy wskazać osobę 

proponowaną na kierownika studiów. 

4. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych jest przyjęcie 

przez Senat programu studiów oraz zebranie się odpowiedniej liczby Uczestników. 

5. Decyzję w sprawie rozpoczęcia kształcenia na studiach podyplomowych podejmuje 

prorektor właściwy ds. nauczania.  

                                                                                                               

ROZDZIAŁ 3 

ZASADY REKRUTACJI 

 

§ 6. 

1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby spełniające warunki 

określone w § 3 ust. 6. 

2. W przypadku kandydata na studia podyplomowe posiadającego dyplom ukończenia 

studiów wyższych za granicą, dyplom ten musi zostać uznany lub nostryfikowany  

na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

3. Zasady i terminy rekrutacji na studia podyplomowe ogłaszane są na stronie 

internetowej Centrum Studiów Podyplomowych. 

4. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pomocą systemu Internetowej 

Rejestracji Kandydatów, zwanego dalej "systemem IRK", zgodnie z warunkami 

określonymi w programie studiów podyplomowych. 

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą spełniać 

wymagania rekrutacyjne określone w programie studiów podyplomowych. 



6. Kandydaci ubiegający sie o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Centrum 

Studiów Podyplomowych następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK, 

2) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (ewentualnie zaświadczenie  

o zdaniu egzaminu dyplomowego. W takim przypadku kandydat ma obowiązek 

złożyć kopię dyplomy w terminie określonym przez Centrum Studiów 

Podyplomowych), 

3) kopie innych dokumentów, potwierdzających wymogi określone  

w programie studiów podyplomowych. 

4) jeżeli rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadach innych niż na 

podstawie złożenia wymaganych dokumentów, kierownik Centrum ogłasza 

zasady rekrutacji przed jej rozpoczęciem. 

5) w przypadku, gdy rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadach 

innych niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, o przyjęciu 

kandydata na studia decyduje kierownik Centrum w porozumieniu  

z kierownikiem studiów podyplomowych.  

6) w uzasadnionych przypadkach kierownik Centrum może powołać komisję 

rekrutacyjną lub udzielić pełnomocnictwa kierownikowi studiów 

podyplomowych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

7) w przypadku, gdy rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie 

złożenia wymaganych dokumentów, a liczba kandydatów przekracza liczbę 

miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu na studia decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

7. Przystąpienie do studiów podyplomowych uwarunkowane jest zawarciem umowy  

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez  Uczelnię, 
  

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANIZACJA STUDIÓW 

 

§ 7. 

1. Program studiów podyplomowych uchwala Senat.  

2. Program studiów podyplomowych określa: 

1) efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,  

2) plan studiów stanowiący opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów 

uczenia się; 

3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć. 

3. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część 

efektów uczenia się objętych programem studiów podyplomowych może być 

uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania 



zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami  

i osobami prowadzącymi zajęcia. 

4. Plan studiów określa przedmioty/moduły, liczbę godzin dydaktycznych, egzaminy  

i zaliczenia obowiązujące w trakcie studiów oraz liczbę punktów ECTS. 
 

 

 

§ 8. 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. Program kształcenia 

powinien umożliwić uzyskanie przez uczestnika co najmniej 30 punktów ECTS.  

2. Studia podyplomowe o specjalizacji nauczycielskiej realizowane są zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami określonymi we właściwym 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

3. Program studiów podyplomowych może przewidywać złożenie pracy końcowej 

i/lub egzaminu końcowego. 

4. Plan i program studiów jest podawany do wiadomości uczestników w BIP i na 

stronie internetowej Centrum Studiów Podyplomowych w terminie 14 dni od dnia 

ich przyjęcia.  

5. Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych mogą być prowadzone poza 

siedzibą Uczelni. 

6. Rok akademicki na studiach podyplomowych nie musi się pokrywać z kalendarium 

roku akademickiego na studiach prowadzonych w innych trybach i formach 

kształcenia w Uczelni. 

7. Jednocześnie można studiować na dwu lub więcej kierunkach studiów 

podyplomowych. 

§ 9. 

1. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W celu właściwej realizacji programu, lub poszerzenia przekazanej wiedzy, 

zwłaszcza jej aspektów praktycznych, prowadzenie zajęć można powierzyć osobom 

spoza Uczelni, wyróżniającym się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, 

specjalistom w dziedzinach objętych programem studiów. 

 

ROZDZIAŁ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

  

§ 10. 

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa uczestnika z chwilą podpisania umowy,  

o której mowa w § 6 ust. 7 pkt 1. 

2. Prawa i obowiązki uczestnika wygasają z dniem ukończenia studiów lub z dniem,  

w którym decyzja o skreśleniu z listy uczestników stała się ostateczna. 
 

 



§ 11. 

1. Uczestnik ma prawo do: 

1) uzyskiwania rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz rozwoju umiejętności  

i kompetencji, 

2) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych  

do realizacji programu studiów, 

3) korzystania ze zbiorów Biblioteki na zasadach określonych w jej regulaminie, 

4) korzystania z uczelnianej sieci informatycznej, 

5) oceny jakości kształcenia, 

6) posiadania konta w Wirtualnej Uczelni, 

7) uzyskiwania zaświadczeń o rozpoczęciu, odbywaniu  i ukończeniu studiów 

podyplomowych, 

8) zgłaszania uwag kierownikowi studiów podyplomowych dotyczących organizacji 

studiów, programu kształcenia oraz pracy nauczycieli akademickich i obsługi 

administracyjnej. 

2. Uczestnik może ubiegać się o potwierdzenie i zaliczenie na poczet studiów efektów 

uczenia się uzyskanych drogą: 

1) formalną, 

2) inną niż formalna, na zasadach określonych przez Senat. 

3. W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych 

dokumenty rekrutacyjne tj. podanie i złożone kopie dokumentów zostają zniszczone 

w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

 

§ 12. 

1. Uczestnik jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu i postępowania zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w Uczelni, 

2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, 

3) terminowego składania egzaminów i zaliczeń oraz spełniania innych 

obowiązków przewidzianych w planie i programie studiów, terminowego 

wnoszenia opłat za studia, 

4) dbania o dobre imię Uczelni; 

5) okazywania szacunku władzom Uczelni; 

6) przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego oraz tolerancji w stosunku  

do innych osób i głoszonych przez nie poglądów; 

7) dbania o mienie Uczelni; 

8) niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zmianie danych osobowych  

i korespondencyjnych. 

2. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania według indywidualnego 

toku i organizacji studiów. 

3. Uczestnikowi studiów podyplomowych nie przysługują: 

1) legitymacja studencka; 

2) świadczenia pomocy materialnej; 

3) urlop od zajęć. 

 



ROZDZIAŁ 5 

PRZEBIEG STUDIÓW 

 

  § 13. 

1. Dokumentację przebiegu studiów prowadzi Centrum Studiów Podyplomowych. 

2. Przebieg i wyniki studiów są dokumentowane w:  

1) protokołach zaliczeń przedmiotów sporządzanych w postaci wydruków danych  

z systemu informatycznego,  

2) karcie okresowych osiągnięć uczestnika sporządzanej w postaci wydruku danych 

z systemu informatycznego,  

3) ocenie/recenzji pracy końcowej, jeżeli studia, zgodnie z planem i programem 

studiów, kończą się złożeniem pracy końcowej. Ocena z pracy końcowej jest 

oceną z seminarium. 

3. Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych Uczestnika znajduje się w teczce 

akt osobowych, w której przechowuje się: 

1) dokumenty związane z przyjęciem kandydata na studia podyplomowe, tj.: 

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 

b) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem; 

c) kopie innych dokumentów o ile były wymagane; 

d) egzemplarz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. 
2) dokumenty związane z przebiegiem i ukończeniem studiów podyplomowych, tj.: 

a) kartę okresowych osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych; 

b) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – odpis do akt; 

c) dokumentację dot. praktyk zawodowych (jeżeli dotyczy); 

d) decyzje podejmowane w indywidualnych sprawach uczestnika 

związanych z przebiegiem studiów; 

e) pracę końcową, jeżeli obowiązek jej przygotowania wynika z planu  

i programu studiów oraz jej ocenę/recenzję; 

f) potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

przez osobę odbierającą świadectwo; (honoruje się potwierdzenie odbioru 

przesyłki pocztowej); 

 

§ 14.  

1. Zaliczenia zajęć objętych planem studiów dokonuje prowadzący zgodnie z zasadami 

określonymi w planie i programie studiów, z zastrzeżeniem § 15.  

2. Prowadzący na pierwszych zajęciach podaje do wiadomości uczestników warunki 

uzyskania zaliczenia zajęć, w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności  

na zajęciach.   

3. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem egzaminator podaje zakres  

i formę egzaminu. 

 

 

 



§ 15.  

Na wniosek uczestnika, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć, kierownik 

studiów może zaliczyć zajęcia na podstawie zajęć, które uczestnik zrealizował. 

Warunkiem zaliczenia zajęć jest zgodność efektów uczenia się. Kierownik studiów 

podejmuje decyzję po zapoznaniu się z przedłożoną przez uczestnika dokumentacją 

związaną ze zrealizowanymi zajęciami.  

  

§ 16.  

1. Zaliczenie przedmiotu potwierdza się wpisem do protokołu zaliczenia przedmiotu 

oraz karty okresowych osiągnięć uczestnika. Wpisu do protokołu dokonuje 

prowadzący przedmiot, odpowiedzialny za przedmiot, w przypadku większej liczby 

prowadzących lub w uzasadnionych przypadkach kierownik studiów 

podyplomowych. 

2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:  

 A  bardzo dobry (bdb) – 5  

 B  dobry plus (db plus) – 4,5  

 C  dobry (db) – 4,0  

 D  dostateczny plus (dst plus) – 3,5  

 E  dostateczny (dst) – 3,0  

 F  niedostateczny (ndst) – 2,0  

 zaliczenie bez oceny -  zal.  

3. Wyniki zaliczeń i egzaminów powinny być wpisane do systemu informatycznego 

najpóźniej w terminie tygodnia od dnia egzaminu/zaliczenia. 

 

§ 17.  

1. Terminy egzaminów i zaliczeń wykładowcy uzgadniają ze uczestnikami.   

2. Uczestnik zobowiązany jest do składania egzaminów w terminach, o których mowa  

 w ust. 1. 

3. Na wniosek uczestnika, który nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym 

 mowa w ust. 1, kierownik studiów może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu, 

 jeżeli uczestnik udokumentuje, że nieprzystąpienie do egzaminu w terminie 

 nastąpiło bez jego winy.  

4. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu należy złożyć w ciągu 7 dni 

 od dnia ustania przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu.  

5. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej uczestnikowi 

 przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego. 

6. Uczestnik nie ma prawa do powtarzania przedmiotu, semestru lub roku studiów. 

7. Zaliczenie semestru/roku studiów podyplomowych odnotowywane jest przez 

 Kierownika Centrum w karcie okresowych osiągnięć.  

 

§ 18.  



1. Uczestnik, ma prawo w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu, 

złożyć do Kierownika studiów wniosek o egzamin komisyjny w przypadku 

stwierdzenia:  

1) uzasadnionych zastrzeżeń co do bezstronności egzaminatora lub  

2) okoliczności wskazujących na nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu, 

2. Kierownik studiów w porozumieniu z kierownikiem Centrum Studiów 

Podyplomowych zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbyć się  

w najkrótszym możliwym terminie od dnia złożenia wniosku.  

3. Egzamin komisyjny przeprowadza komisja powoływana przez kierownika Centrum 

Studiów Podyplomowych. W skład komisji wchodzą: 

1) kierownik Centrum Studiów Podyplomowych jako przewodniczący, lub osoba 

przez niego wskazana, 

2) kierownik studiów podyplomowych, 

3) egzaminator, który przeprowadzał egzamin,  

4) nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika studiów, specjalista  

z przedmiotu, z którego egzamin zarządzono, a jeśli nie jest to możliwe - 

specjalista z dyscypliny pokrewnej.   

4. Wynik egzaminu komisyjnego jest wynikiem ostatecznym.   

   

ROZDZIAŁ 6  

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW  

  

§ 19.  

1. Prorektor właściwy ds. nauczania wydaje decyzję o skreśleniu uczestnika z listy 

uczestników studiów podyplomowych w przypadku:  

1) niepodjęcia studiów,  

2) rezygnacji ze studiów 

2. Prorektor właściwy ds. nauczania  może skreślić uczestnika z listy uczestników studiów 

podyplomowych w przypadku:  

1) niezaliczenia zajęć przewidzianych w programie studiów podyplomowych,  

2) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,   

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach stanowiącej więcej niż 50% 

godzin zajęć przewidzianych w planie studiów,  

4) niezłożenia pracy końcowej/egzaminu końcowego jeżeli dotyczy,  

5) niewypełniania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.  

3. Rezygnacja ze studiów wymaga oświadczenia uczestnika złożonego w formie pisemnej.  

4. Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów przypada na termin 

zakończenia studiów podyplomowych określony w umowie.  

5. Złożenie pracy końcowej przez uczestnika (jeżeli jest przewidziana w programie 

studiów) powinno nastąpić nie później niż:  

1) do dnia 28 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym; 

2) do dnia 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim. 



6. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Centrum Studiów 

Podyplomowych.  

  

ROZDZIAŁ 7 

WZNOWIENIE STUDIÓW  

  

§ 20. 

1. Studia można wznowić jeżeli przerwa w studiach nie trwała dłużej niż 2 lata. 

2. Osoba skreślona z listy uczestników studiów podyplomowych, z innych przyczyn niż 

naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, ma prawo, po ponownym wniesieniu 

opłat, do wznowienia studiów bez postępowania kwalifikacyjnego w kolejnym cyklu 

studiów pod warunkiem jego uruchomienia. 

3. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w studiach w trakcie ich trwania, może 

wznowić naukę w kolejnym cyklu studiów (pod warunkiem ich uruchomienia) bez 

postępowania kwalifikacyjnego. Wymagane jest wniesienie opłaty za część zajęć, której 

uczestnik nie opłacił przed rezygnacją.  

4. Uczestników studiów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obowiązuje ponowne składanie 

egzaminów i zaliczanie przedmiotów, z których uzyskali oceny co najmniej dostateczne. 

5. Warunki wznowienia studiów określa kierownik studiów.  

6. Wniosek w sprawie wznowienia studiów osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, składa do 

kierownika studiów przed rozpoczęciem kolejnego cyklu studiów.  

7. W przypadku uczestnika skreślonego na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 wznowienie 

studiów może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem 

studiów. 

  

ROZDZIAŁ VIII 

UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

  

§ 21. 

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów 

określonych w planie studiów. 

2.  Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie założonych efektów uczenia się 

określonych w programie praktyki. 

3. Kierownik studiów na wniosek uczestnika może zaliczyć (częściowo lub w całości) 

udokumentowane efekty uczenia się uzyskane podczas pracy zawodowej i działalności 

społecznej. 

4. W uzasadnionych przypadkach student może, na pisemny wniosek, uzyskać  

od Kierownika studiów zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie. 

5. Szczegółowe warunki organizacji praktyki określa regulamin praktyk zawodowych. 
 

 



 § 22.  

Praca końcowa, oceniana przez promotora, może być wykonana indywidualnie bądź 

zespołowo. 

 

§ 23. 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie przedmiotów/zajęć 

przewidzianych w programie studiów.  

2. Egzamin końcowy powinien obejmować problematykę studiów podyplomowych. 

3. Egzamin końcowy powinien się odbyć przed upływem 1 miesiąca od dnia:  

1) uzyskania i zdania, niezbędnych do ukończenia studiów, zaliczeń i egzaminów,  

2) złożenia pracy końcowej, w przypadku gdy jest ona przewidziana w programie 

studiów.  

4. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów.  

5. Na wniosek uczestnika, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów może 

jednorazowo przedłużyć termin złożenia pracy końcowej lub egzaminu końcowego  

do 3 miesięcy od terminu zakończenia edycji studiów.  

6. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, uczestnikowi 

przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w terminie  

do 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.  

 

§ 24.  

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów podyplomowych w przypadku kiedy 

studia podyplomowe nie kończą się egzaminem końcowym jest średnia ocena  

z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (średnia 

arytmetyczna  ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów); 

2. Ocena słowna wpisana do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest 

ustalana następująco: 

1) powyżej 4,55 - bardzo dobry      

2) 4,16 - 4,55 - dobry plus,    

3) 3,76 - 4,15 - dobry,     

4) 3,36 - 3,75 - dostateczny plus,  

5) do 3,35  - dostateczny.      

 

§ 25. 
1. Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 

którego wzór określa Senat.  

2. Przed odbiorem świadectwa ukończenia studiów absolwent jest zobowiązany 

uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.  

3. Datą ukończenia studiów jest data uzyskania ostatniego zaliczenia wymaganego planem 

studiów.  

 

 



§ 26. 

W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów podyplomowych,  

a nieuregulowanych przepisami regulaminu, decyduje Rektor. 

 

§ 27. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  

 

 


