
Załącznik nr 1do Zarządzenia Założyciela uczelni  

 Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej  

w Koninie z  30 września 2016 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNO – TECHNICZNEJ  

 

W KONINIE 
 

 

Rozdział I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły  Pedagogiczno – Technicznej w Ko-

ninie, zwaną dalej uczelnią, określa ogólne zasady tworzenia, likwidacji, rekrutacji  

i przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w uczelni, oraz związane z nimi 

prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych 

2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:  

1.1. obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytu-

le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,  

1.2.  przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji  

w danym semestrze planu studiów, podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano 

całkowitą liczbę punktów ECTS,  

1.3. ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów . 
1.4. CSP – Centrum Studiów Podyplomowych, jednostka organizacyjna stanowiąca element 

podstawowej jednostki organizacyjnej WSPT w Koninie, podległa jej kierownikowi. 

Funkcję pomocniczą dla kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej pełni Dyrek-

tor Centrum Studiów Podyplomowych WSPT w Koninie, 

1.5. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy słuchacza, niezbędnego do 

uzyskania zakładanych efektów kształcenia,  

1.6. KOP – karta opisu przedmiotu (sylabus), 

1.7. efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych 

w procesie kształcenia na studiach podyplomowych,  

1.8. rozkład zajęć – przedłożony przez dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i za-

twierdzony merytorycznie przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej,  

a finansowo zatwierdzony przez kanclerza Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Tech-

nicznej, harmonogram zajęć w określonym semestrze roku akademickiego, 

1.9. kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na stu-

diach podyplomowych, potwierdzone świadectwem; 

1.10. efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzy-

skiwanych w procesie uczenia się;  potwierdzenie efektów uczenia się – formalny 

proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonal-



nie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, 

realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych,  

 

3. Przez studia podyplomowe rozumie się formę kształcenia, na którą są przyjmowani kan-

dydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, 

lub w utworzonym przez nią instytucie naukowym, czy instytucie badawczym, kończące 

się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych; 

4. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien 

umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS. Uczelnia jest 

obowiązana do określenia efektów kształcenia, uwzględniając ogólne charakterystyki 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz 

do określenia sposobu ich weryfikowania i dokumentowania. Kwalifikacje po ukończe-

niu studiów podyplomowych:  1) na poziomie 6 – nadaje się osobom posiadającym kwa-

lifikację pełną co najmniej na poziomie 6; 2) na poziomie 7 – nadaje się osobom posiada-

jącym kwalifikację pełną na poziomie 6 lub 7. 

5. Osoba zakwalifikowana na studia podyplomowe zwana jest dalej „słuchaczem” 

6. Uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni, planów i programów 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, należy do kompetencji Rady 

Wydziału;. 

§2 

 

1. Regulamin stosuje się do wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych 

przez uczelnię. 

2. Studia podyplomowe są samofinansującą się formą zajęć dydaktycznych. Dochodami 

pokrywającymi wydatki prowadzenia zajęć są opłaty wnoszone przez słuchaczy, których 

wysokość jest zatwierdzana przez kanclerza z ewentualną kontrasygnatą założyciela.  

3. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji podyplomowych 

4. Godzinami realizowanymi przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych, 

nauczyciel akademicki może uzupełnić pensum dydaktyczne. 

 

 

Rozdział II 
 

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

§ 3 

 

1. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe zgodnie z przepisami prawa ogólnego i prawa 

miejscowego – Regulaminem Studiów Podyplomowych 

2. Studia podyplomowe tworzy rektor lub prezydent w drodze zarządzenia na wniosek kie-

rownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub dyrektora Centrum Studium Pody-

plomowych. 

3. Uczelnia zapewnia warunki do właściwej realizacji procesu dydaktycznego z uwzględ-

nieniem szczególnych potrzeb słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi. 

4. Studia w uczelni mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami na-

ukowymi, a także we współpracy z innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami,  

na podstawie zawartego porozumienia 

5. Porozumienie powinno określać zasady prowadzenia studiów, warunki otrzymania świa-

dectwa ukończenia studiów podyplomowych, sposób finansowania studiów oraz rozli-

czania pomiędzy jednostkami kosztów i przychodów, a także wskazywać jednostkę od-



powiedzialną za prowadzenie studiów. Porozumienie, zawiera rektor lub prezydent za 

zgodą założyciela uczelni. 

6. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej dla studiów określonych w paragrafie 3 

punkt 4 może powołać koordynatora określonej edycji 

7. W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie, rektor lub prezydent 

za zgodą założyciela ustala odrębne warunki ich prowadzenia, jeżeli wymagają tego 

szczególne potrzeby zamawiającego. W tym przypadku określone odrębnie warunki nie 

mogą być sprzeczne z zasadami kształcenia na studiach podyplomowych i wymaganiami 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

§ 4 

 

1. Studia podyplomowe w uczelni są prowadzone przez podstawową jednostkę organizacyj-

ną z wykorzystaniem jednostki pomocniczej -  Centrum Studiów Podyplomowych, 

2. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie niestacjonarnym. 

3. Studia podyplomowe są w uczelni realizowane i likwidowane zgodnie z Regulaminem 

Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogiczno -Technicznej. 

4. Studia podyplomowe organizowane są, jako: 

4.1. kwalifikacyjne, w tym: 

4.1.1. nauczycielskie, służące uzyskiwaniu i rozszerzaniu kwalifikacji do wykonywa-

nia zawodu nauczyciela - prowadzone zgodnie z uregulowaniami prawnymi 

dotyczącymi kształcenia nauczycieli. 

4.1.2. inne, umożliwiające zdobycie nowych nienauczycielskich kwalifikacji zawo-

dowych.  

4.2. doskonalące, służące poszerzeniu i pogłębieniu posiadanej wiedzy. 

5. Studia podyplomowe o specjalnościach nauczycielskich są prowadzone w zakresach 

zgodnym z odpowiednimi przepisami i odpowiadające na potrzeby rynku:  

6. Szczegółowe zasady organizacji studiów podyplomowych, z wyodrębnieniem terminów 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminów odbywania zajęć dydaktycznych, określa dy-

rektor Centrum Studiów Podyplomowych w porozumieniu z kierownikiem podstawowej 

jednostki organizacyjnej. 

 

§ 5 

 

1. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza, co najmniej 30 

punktów ECTS. Uczelnia jest obowiązana do określenia efektów kształcenia oraz sposo-

bu ich weryfikowania i dokumentowania zgodnie z uregulowaniami prawnymi. 

2. Przedmiotom oraz praktykom objętych planem studiów przypisane są punkty ECTS.  

3. Program studiów podyplomowych powinien określać: opis przedmiotów wraz z przypi-

sanymi do poszczególnych przedmiotów efektami kształcenia i punktami ECTS, sposoby 

weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez słuchacza oraz plan stu-

diów danej formy studiów podyplomowych niestacjonarnych, uwzględniający liczbę 

punktów ECTS w semestrze, liczbę semestrów, liczbę punktów ECTS, którą słuchacz 

musi uzyskać w ramach praktyk, jeżeli program studiów przewiduje tę formę zajęć oraz 

łączną liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji podyplomowych.  

4. W przypadku studiów dla nauczycieli program kształcenia nie może naruszać obowiązu-

jących przepisów odnośnie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela. 

5. Zajęcia na studiach podyplomowych, wymagające bezpośredniego kontaktu nauczyciela  

i  słuchaczy, mogą mieć formę wykładów, ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów, semi-



nariów, laboratoriów oraz praktyk, konsultacji i projektów. Praktyki powinny być reali-

zowane zawsze w przypadku studiów podyplomowych dla nauczycieli.  

6. Słuchacz w ramach pracy własnej uzyskuje część niezbędnej wiedzy, umiejętności  

i kompetencji. 

7. Harmonogram (organizacja) roku akademickiego dla studiów podyplomowych może być 

ustalana odmiennie od harmonogramu pozostałych studiów prowadzonych w uczelni 

 

§ 6 

 

1. Edycja studiów podyplomowych obejmuje okres od dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć 

dydaktycznych na tych studiach do wyznaczonego ostatniego dnia egzaminu dyplomo-

wego. 

 

§ 7 

 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich posiadających od-

powiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe i osoby niebędące nauczy-

cielami akademickimi o odpowiednich kwalifikacjach specjalistycznych w celu prawi-

dłowej realizacji celów kształcenia i osiągania efektów kształcenia w ramach studiów. 

2. Do uprawnień i obowiązków dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych należy:  

2.1. Szczegółowy program przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć i zakres wyma-

gań opracowuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie Karty opisu 

przedmiotu (Sylabus przeprowadzenie rekrutacji kandydatów,  

2.2. opracowanie planu zajęć na studiach podyplomowych na każdy semestr,  

2.3. przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi podstawowej jednostki organizacyj-

nej obsady kadrowej studiów,  

2.4. wsparcie prowadzących zajęcia przy opracowaniu i realizacji kart opisu przedmiotu 

przez nich prowadzonego,  

2.5. zapewnienie sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realiza-

cji programu kształcenia,  

2.6. prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji studiów w odpowiednio dostosowanym do 

potrzeb realizacji studiów systemie elektronicznym,  

2.7. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji studiów wg wytycznych kierownika pod-

stawowej jednostki organizacyjnej i przy współpracy z dziekanatem uczelni, 

2.8. przeprowadzenie ankiet dotyczących oceny prowadzących zajęcia dydaktyczne  

i przekazanie do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, 

2.9. wspieranie słuchaczy w rozwiązywaniu problemów w realizacji studiów podyplo-

mowych, 

2.10. opracowanie sprawozdania z realizacji edycji studiów podyplomowych,  

2.11. przekazanie pełnej dokumentacji studiów podyplomowych kierownikowi podsta-

wowej jednostki organizacyjnej lub prezydentowi uczelni, po zakończeniu każdej 

edycji. 

 

§ 8 

 

1. Plan zajęć i szczegółowy program przedmiotu na studiach podyplomowych jest podawa-

ny do wiadomości słuchaczy studiów podyplomowych przed ich rozpoczęciem.   
 

 

 

 



§ 9 

 

1. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w sytuacji: 

1.1. niepodjęcia studiów,  

1.2. rezygnacji słuchacza ze studiów podyplomowych;  

1.3. stwierdzenia braku postępów w nauce, 

1.4. niewypełnienia przez słuchacza studiów podyplomowych obowiązków wynikających  

z planu studiów i niniejszego regulaminu,  

1.5. zaległości z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne.  

2. Rezygnację ze studiów podyplomowych kandydat lub słuchacz składa na piśmie. Pismo mo-

że być dostarczone do dziekanatu listem lub faksem. 

3. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po upływie 30 dni od rozpoczęcia za-

jęć, zwrot wniesionej opłaty za studia nie przysługuje.  

 

Rozdział III 
 

REKRUTACJA 

 

§ 10 

 

1. Na studia podyplomowe może być przyjęta każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe, 

co najmniej pierwszego stopnia i spełniająca warunki przyjęć określone w programie studiów 

podyplomowych.  

2. Rekrutacja może być prowadzona w formie elektronicznej. 

3. O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na 

podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postepowanie kwalifikacyjne przepro-

wadza dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych.  

4. Za rekrutację w przypadku dużej liczby zgłoszeń, odpowiada powołana przez rektora lub 

prezydenta  komisja rekrutacyjna,  

5. Informacje o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje na adres do 

korespondencji lub odbiera w dziekanacie uczelni.  

6. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do prezydenta uczelni  

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 

7. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:  

7.1. podanie, kwestionariusz osobowy, 

7.2. dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego oryginalny odpis, 

7.3. kserokopię dowodu osobistego i odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy    

nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne 

7.4. zobowiązanie (umowa) do wnoszenia opłat za studia podyplomowe, 

7.5. inne, ustalone przez dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych.  

 

8. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub prezydent uczelni, po zakończeniu 

rekrutacji na wniosek dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych zatwierdza imienną listę 

kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia podyplomowe.  

9. Warunkiem podjęcia nauki, po przyjęciu na studia podyplomowe jest wniesienie opłaty zwa-

nej wpisowym i zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

§ 11 

 

1. Słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje prawo do: 

1.1. zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych zgodnych z efektami 

kształcenia dla danej edycji studiów podyplomowych,  

1.2. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania w tym celu z zbiorów bi-

bliotecznych uczelni, na zasadach ustalonych w uczelni,  

1.3. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do zaliczeń z oceną przewi-

dzianych w programie kształcenia na zasadach w nich określonych, 

1.4. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktyczno-

naukowych uczelni w ramach zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych,  

1.5. zgłaszania uwag dyrektorowi Centrum Studiów Podyplomowych dotyczących organiza-

cji studiów, programu kształcenia, pracy nauczycieli akademickich oraz obsługi tech-

niczno-administracyjnej i odwołania do dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych  

w sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów. 

1.6. uczestnictwa w procesie ewaluacji jakości kształcenia 

1.7. zwolnienia z obowiązku odbywania praktyk na podstawie Regulaminu praktyk. 

2. Uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów.  

3. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplo-

mowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki, jeśli jest 

przewidziana w planie studiów i pozytywnym zaliczeniu egzaminu dyplomowego. 

 

§ 12 

 

1. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do: 

1.1. przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa, Statut oraz ni-

niejszy Regulamin oraz przestrzegania aktów wewnętrznych uczelni i przepisów po-

rządkowych obowiązujących w obiektach Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej 

w  Koninie,  

1.2. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z planem studiów 

podyplomowych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń na ocenę i zdania egzaminu dy-

plomowego,  

1.3. samodzielnego i terminowego wykonywania prac zaliczeniowych, odbywania praktyk, 

jeśli takie są przewidziane w programie studiów i spełniania innych wymogów przewi-

dzianych w planie studiów, 

1.4. uzyskiwania zaliczeń w wyznaczonych terminach oraz spełniania innych wymogów 

przewidzianych w planie i programie studiów,  

1.5. zgłaszania wszelkich zmian dotyczących swoich danych osobowych (np. zmiana nazwi-

ska, imienia, adresu zamieszkania, adresu odbierania korespondencji itp.), jakie mają 

miejsce w toku studiów, 

1.6. uiszczenia opłaty za studia w ustalonym terminie. Brak uiszczenia opłaty jest traktowa-

ne, jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów,  

1.7. przestrzegania przepisów i zaleceń zapewniających bezpieczeństwo i porządek w uczeni, 

1.8. odnosić się z należytym szacunkiem do nauczycieli akademickich oraz pracowników 

uczelni.  

2. Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy 

słuchaczy. 



 

 

Rozdział V 
 

DOKUMENTACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 13 

 

1.  Dokumentacja dotycząca utworzonych studiów podyplomowych, jest własnością uczelni. 

2. Dokumentacja dotycząca utworzenia studiów podyplomowych powinna zawierać: 

2.1. nazwę studiów, tryb i czas trwania,  

2.2. uchwałę właściwej rady wydziału i decyzję rektora lub prezydenta o utworzeniu studiów 

podyplomowych, 

2.3. kartę opisu studiów podyplomowych wraz z przypisanymi efektami kształcenia, 

2.4. plan i program studiów z punktami ECTS, 

2.5. programy kształcenia poszczególnych przedmiotów, zawierające treści kształcenia, efek-

ty kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia, wskazówki metodyczne, wykaz 

literatury, z podaniem nazwiska autora, 

2.6. ewentualnie wzór dzienniczka praktyk, dla tych studiów na których są one wymagane 

programem, 

2.7. przewidywaną obsadę kadrową,  

2.8. listę uczestników,  

2.9. protokoły zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów, 

2.10. protokół z egzaminu dyplomowego. 

3. Dokumentacja kolejnej edycji studiów podyplomowych z danego zakresu (kierunku) powin-

na zawierać jedynie uaktualnioną: przewidywaną obsadę kadrową oraz listę uczestników 

oraz protokoły zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów i egzaminu dyplomo-

wego. 

 

 § 14 

 

1. Przebieg studiów podyplomowych jest dokumentowany przez dziekanat. Dokumentacja 

obejmuje: 

1.1. ewidencję uczestników studiów podyplomowych - album uczestników,  

1.2. teczkę akt osobowych słuchacza, 

1.3. karty okresowych osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych, 

1.4. protokoły egzaminacyjne z przedmiotów (modułów), 

1.5. zbiorczy protokół z praktyk 

1.6. ewentualne dzienniczki praktyk 

1.7. indywidualne protokoły egzaminu dyplomowego, 

1.8. zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego. 

2. Dokumenty określone w pkt 1.5, 1.6, 1.9 po zakończeniu studiów podyplomowych powinny 

być dołączone do dokumentacji ogólnej utworzonych studiów podyplomowych, natomiast 

dokumenty określone w pkt 1.4, 1.1.7, 1.8 powinny znajdować się w teczce słuchacza. 

3. Teczka osobowa słuchacza studiów podyplomowych prowadzona jest przez dziekanat uczeni 

i zawiera:  

3.1. ankietę lub podanie kandydata o przyjęcie na studia, 

3.2. kopię decyzji o przyjęciu, 

3.3. kwestionariusz osobowy, 

3.4. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

3.5. umowa z uczelnią dotycząca płatności, 



3.6. kartę zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów, 

3.7. dzienniczek praktyk, jeśli praktyki przewidziane są w programie studiów, 

3.8. protokół zaliczenia egzaminu dyplomowego, 

3.9. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt, 

3.10. potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego odpisu  

przez osobę odbierającą dokument.  

4. Teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych przechowuje się w archiwum uczelni.  

5. Dziekanat uczelni prowadzi ewidencję studiów podyplomowych, album słuchaczy i absol-

wentów studiów podyplomowych.  

6. W sprawach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych nieuregulowa-

nych niniejszymi przepisami, stosuje się aktualne przepisy rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

 

Rozdział VI 
 

ZALICZENIE ZAJĘĆ ORAZ UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 15 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie  wszystkich zakłada-

nych efektów kształcenia, zaliczenie przez słuchacza wszystkich przedmiotów przewi-

dzianych w programie dla danego zakresu oraz zaliczenie odbytych praktyk, jeśli program 

je przewiduje, zdanie egzaminu dyplomowego lub zdanie egzaminu na określone kwalifi-

kacje, uprawnienia. 

1. Zaliczenia z przedmiotów objętych programem kształcenia kończą się wystawieniem oce-

ny, chyba, że program kształcenia przewiduje inaczej, i podlegają wpisowi do dokumen-

tów rejestrujących przebieg studiów. Formami zaliczenia mogą być: zaliczenia z oceną  

i bez oceny. 

2. Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (bdb; 5,0); dobry plus 

(db plus; 4,5); dobry (db.; 4,0); dostateczny plus (dst. plus; 3,5); dostateczny (dst; 3,0); 

niedostateczny (nast; 2,0). Dopuszcza się zapis - zaliczenie bez oceny ( zal./nzal) i nie 

wlicza się do średniej ocen ze studiów. 

3. Zaliczenia przedmiotu w semestrze i wpisu do obowiązującej dokumentacji słuchacza 

studiów podyplomowych dokonuje prowadzący odpowiedzialny za dany przedmiot lub  

w szczególnych przypadkach inny egzaminator wyznaczony przez kierownika podstawo-

wej jednostki organizacyjnej. W przypadku przedmiotów wykładanych przez więcej niż 

jednego wykładowcę, zaliczenia przedmiotu dokonują wszyscy prowadzący lub dokonuje 

jeden z nich wyznaczony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na pod-

stawie ocen cząstkowych od wszystkich wykładowców lub przeprowadza zaliczenia koń-

cowego. 

4. Terminy zaliczeń na ocenę uzgadniają słuchacze studiów podyplomowych z prowadzą-

cymi przedmioty. Termin zaliczeń prowadzony jest w ramach tzw. sesji ciągłej. 

5. W uzasadnionych przypadkach wykładowca (egzaminator) może przepisać ocenę otrzy-

maną przez słuchacza na innych studiach podyplomowych, lub studiach drugiego i trze-

ciego stopnia jeśli zakres treści jest porównywalny z tematyką kształcenia opisanego  

w programie przedmiotu..  

6. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do zaliczenia w ustalonym przez pro-

wadzącego terminie, słuchacz ma prawo do terminu dodatkowego z każdego przedmiotu 

w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, a w przypadku negatywnej oceny z zali-

czenia przedmiotu ma prawo do poprawy oceny w terminach ustalonych przez dyrektora 

Centrum Studiów Podyplomowych lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 



7. Warunkiem zaliczenia semestru i rejestracji na kolejny semestr jest spełnienie wszystkich 

wymogów przewidzianych w danym semestrze. 

 

§ 16 

 

1. Przewidziany dla danych studiów podyplomowych egzamin dyplomowy następuje  

w obecności członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjne lub prezydenta uczelni. 

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji oraz dwóch egzami-

natorów, w przypadku, gdy plan studiów nie przewiduje pracy końcowej. 

3. Przewodniczącym komisji może być: dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych, kie-

rownik podstawowej jednostki organizacyjnej, prorektor lub prezydent. 

4. Termin egzaminu wyznacza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w porozu-

mieniu z dyrektorem Centrum Studiów Podyplomowych 

5. Warunkiem dopuszczenia do ww. egzaminu jest: 

5.1. uzyskanie określonej programem kształcenia liczby punktów ECTS, świadczących  

o osiągnięciu przez słuchacza wszystkich zakładanych efektów kształcenia, 

5.2. pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów wykazanych w planie studiów i prak-

tyk przewidzianych programem kształcenia, 

5.3. uregulowanie wszystkich należności na rzecz uczelni.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu dyplomowanego sporządza się zbiorczy protokół egza-

minu dyplomowego i protokół egzaminu dyplomowanego dla każdego słuchacza. 

7. Ocena ze studiów, zwana dalej średnią ze studiów obliczana jest, jako średnia arytme-

tyczna wszystkich ocen końcowych przedmiotów objętych planem studiów, z dokładno-

ścią do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Końcowy wynik studiów jest rezultatem obliczonej średniej ważonej następujących ocen: 

 

8.1. średniej ze studiów               z wagą 0,7  

8.2. egzaminu dyplomowego    z wagą 0,3.  

 

9. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych i we wszystkich innych dokumen-

tach wpisywany jest końcowy wynik studiów, wyznaczany na podstawie poniższej tabeli:  
 

Końcowy wynik studiów Ocena wpisana  

na świadectwie 

4,27 - 5,0 bardzo dobry (5,0) 

3,51 - 4,26 dobry (4,0) 

3,0 - 3,5 dostateczny (3,0) 

  
 

10. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej kierownik pod-

stawowej jednostki organizacyjnej/dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych wyzna-

cza nowy termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się 

wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie później niż 3 miesiące od daty pierwszego.  

11. W przypadku niezliczenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie skutkuje skreśle-

niem słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych. Słuchaczowi przysługuje od-

wołanie do rektora lub prezydenta, którego decyzja jest ostateczna. 

12. Nieprzystąpienie do ww. egzaminu w terminie jednego semestru od daty ostatnich zajęć 

dydaktycznych na studiach podyplomowych skutkuje skreśleniem z listy słuchacza stu-

diów podyplomowych. 



13. Ukończenie studiów podyplomowych następuje po spełnieniu wszystkich wymogów 

programowych i formalnych przez słuchacza. 

14. Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data realizacji ostatniego warunku prze-

widzianego programem kształcenia, czyli pozytywnego zaliczenia egzaminu dyplomo-

wego. 

 

§ 17 

 

1.  Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują oryginał świadectwa ukończenia stu-

diów podyplomowych oraz jeden odpis.  

2. Absolwent potwierdza podpisem odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomo-

wych.  

3. Świadectwo jest wydawane słuchaczowi dopiero po uregulowaniu przez niego wszyst-

kich zobowiązań wobec uczelni. 

4. W razie utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych WSPT w Ko-

ninie może wydać absolwentowi duplikat, stosując odpowiednio przepisy dotyczące dy-

plomów ukończenia studiów wyższych. 

5. Odbiór świadectwa jest możliwy w dziekanacie uczelni w terminie roku od daty wysta-

wienia. Po tym terminie świadectwa są przekazywane do archiwum i wydawane po 

wcześniejszym uzgodnieniu daty odbioru. 

 

Rozdział VII 
 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

§ 18 

 

1. Ogólny nadzór nad organizacją i prowadzeniem studiów podyplomowych w uczelni 

sprawuje rektor lub prezydent w aspekcie naukowo-dydaktycznym, a w aspekcie finan-

sowym - kanclerz. 

2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej.  

3. Nadzorem nad merytoryczną organizacją studiów podyplomowych i realizacją programu, 

planu studiów podyplomowych, planu zajęć za zgodą kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej może zajmować się dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych 

4. Nadzorem nad finansowymi aspektami organizacji i realizacji studiów podyplomowych 

zajmuje się kanclerz we współpracy z kwestorem i kierownikiem dziekanatu 

 

Rozdział VIII 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 19 

 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do nowo uruchamianych studiów podyplomo-

wych. 

 

§ 20 

 

1. Instancją odwoławczą w sprawach uregulowanych niniejszym regulaminem jest rektor 

lub prezydent. 



2. W sprawach nieobjętych przepisami niniejszego Regulaminu, stosuje się przepisy po-

wszechnie obowiązujące, w tym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepi-

sami wykonawczymi. 

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 października 2016r  

 

 

 


