UCHWAŁA NR 34l20I2
SENATU LTNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2072

r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomolvych
Uniwersytetu Szczecińskiego

Działąąc na podstawie $ 30 pkt 4 Statutu Uniwers1tetu Szczecińskiego przyjętego uchwałą
rv 78l20I1 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 29 vłrześnia20IIr. uchwala się, co
następuje:

$ 1.

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego uchwala Regulamin studiów podypolomowych
Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiący załącmtk do niniej szej uchwały.
$ 2. Uchwała wchodzi

w życie z dniem podjęcia.

załącznik do

uchwĄ rv

3412012

.Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

z dnia 26 kwietnia 2012

r.

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH

PRZEPISY OGOLNE
$1.
Przepisy regulaminu mają zastosowanie do studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie
Szczecińskim'

s2.

1. w sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik studiów
podyplomowych, realizujący w Ęm zakresie kompetencje kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej.

2. od

decyzji kierownika studiów podyplomowych słuzy odwołanie do rektora Uniwersytetu

Szczecińskiego.

REI(RUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

1. Na

2.
3.

s3.

studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej
pierwszego stopnia ( tj' legitymujący się co najmniej Ę.tułem zawodowym licencjata lub inzyniera
potwierdzonym odpowiednim dyplomem).
Przyjęcie cudzoziemców na studia podyplomowe regulowane jest odpowiednimi przepisami
dotyczącymi podejmowania i odbyrvaniaprzez cudzozięmców studiów i szkoleń.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbyłva się na zasadach określonych w akcie powołania Ęch

studiów.
Jednostka organizująca studia podyplomowe podaje do publicznej wiadomości szczegółowe zasady
rekrutacji, kosŹ tych studiów, limit miejsc,wykaz dokumentów oraz miejsce i termin ich składania
na co najmniej 3 miesiące przed dniem rozpoczęciazajęć.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce organizującej
studia następuj ąee dokumenty :
1) podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe,
Ż) odpis lub poświadczonąprzez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami określonymi przy wydawaniu dowodów osobistych'
4) poświadczoną przez uczelnię fotokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tozsamość kandydata na studia,
5) inne dokumenty, rwlązane Ze specyfiką danych studiów podyplomowych, podane w zasadach
rekrutacji.
6. Decyzję o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik sfudiów
podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęciana studia podyplomowe powinna za:wierać
uzasadnienie.
7 " Decyzję niezwłocznie doręcza się kandydatowi listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
8. Do decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe powinna byó dołączona informacja o wysokości,
terminie i sposobie uiszczenia opłaty za studia.
9. od decyzji o odmorr'ie pr4jęcia na studia pod1,'p1omowe. przysługuje odwołanie do rektora
Unilvers1.tetu Szczecińskiego: \\'terminie 1-1 dni od dnia doręczenia decyzji kandydatowi' odwołanie
rr'nosi się za pośrednicnlem kierorinika studióri podr plomorr1 ch. Dec1'zj a rektora jest ostateczna.
10' osoba przlieta ra studia podr'plornorłe naz\-\\ana:es: calej "sŁuchaczem'''

4.

PRA\\'A I oB o\ł'r Ą7KI SŁf CIlĄ CZA STLD Io\\' PoD\aPLoMowYCH
s1.

1.

Słuchacze studiów podyplomowych mająprawo do:
1) korzystania zpomieszczeń dydaktycznych,urządzen i i materiałów dydaktycznych niezbędnych
do realizacji programu studiów,
2) korzystania z biblioteki Uniwers1.tefu na zasadach określonychw jej regulaminach,
3) konsultacji z prowadzącymi zajęcia,
4) zgłaszaniauwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego.

Ż. Do obowiąków słuchaczanaleĘ w szczególności:
1) uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem i planem studiów'
2) uzyskanie wymaganych za|iczoń i złożenieegzaminów wymaganych programem kształcenia'
3) niezwłoczne powiadomienie na piśmiekierownika studiów o zmianie danych osobowych,
4) terminowe wnoszenie opłatza świadczone usfugi edukacyjne.
oRGANIZACJA sTUDIÓw
ss.

1. Studia podyplomowe są prowadzone w trybie stacjonarnym albo niestacjonarnym.
Ż. Studia podyplomowe trwająnie krócej niz dwa semestry.
3. Studia mogąbyć prowadzone w języku polskim lub obcym.
4" Program studiów może przewidywaó prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia

na odległość,do których równiez stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu.

s6.
1.

Studia są realizowane według programu kształcenia uchwalonega przez radę wydziału lub radę
programowąjednostki międrywydziałowej, zgodnie zwficznymi Sęnatu Uniwers1'tetu
Szczecińskiego"

Ż'

Słuchacz odbyva studia zgodnie

3"

4.

Z programem

kształcenia obowiązującym w danej edycji studiów.

Program studiów podawany jestprzez kierownika studiów podyplomowych do wiadomości na stronie
intern etowej wydziału prze d r ozp oczęciem studi ów'

Kięrownik studiów podyplomowych na stronie internetowe1v,rydziaŁtl zamieszcza równiez
szczegółowy harmonogram zajęc i sylabusy przedmiotów.

s7.
t"

2"

organizacja i oeena efektów kształcenia na studiach podyplomowych oparte sąna Europejskim
Systemie Akumulacji i Transferu Punktów ECTS, zwanych dalej ,,punktami''"
Wszystkim przedmiotom i praktykom zawafim w programie kształcenia przypisana jest liczba
punktów'

g$lffi-6.hadfiiffiEffiiii *BffijRids
4.

l.
Ż.

J"

ii#...i,'il }łtrwaniąśnł4iowt
W okresie studiów słuchacz jest zobolyiązany do uzyskania odpowiedniej liczby punktów wymaganej
programem kształcenia' z zastrzęŻeniem ust. 3.

$8.
Słuehacz jest zobowiązany w okresie studiów do odbycia praktyki, jezeli program studiów ją
przewiduje.
Zasady odb1rr'ania i zaliczania prakt1k określa resulamin praĘ'k uchrł'alonv przez radę wydziału"
Podstarł'ą do zaliczenia prakn ki albo jej cześci moze bl ć praca zarl'odorr a lub społeczna, jeśli
osia*gnięte dzięki niej efeĘ ksaałcenia ..'f,p..'rr iada-ia- \\a magan\ m \\ programie ksaałcenia.
ZaIiczenje to iest rC\\toZ]-]aJZ:e Ze Z\\cllienie:l sł-.lc:':;za 7.l5'.-rriazku ocb'rcia praknki.

1. Sfuchacz studiów
Ż" Słuchacz studiów

3.

se"
podyplomowych otrzymuje kartę okresowych osiągnięć sfuchacza"
podyplomowych moze otrrymaÓ indeks, kIóry pozostaje jego własnościąpo

ukończeniu studiów.
Słuchacz studiów podyplomowych moze otrzymać zaświadczęnie o odbyłvaniu studiów.
$ 10.

Warunki i tryb przeniesienia zĄęc zaliczonych przez słuchacza studiów podyplomowych w ramach
doĘchczas ukończonych studiów oraz sposób dokonania transferu zdob$ych za nie punktów określa
kierownik studiów podyplomowych na wniosek słrrchacza na podstawie dostarczonych dokumentów.

ZALTCZENIA I EGZAMII{Y
$ 11.

obowiązującym okresem zaliczeniowym na sfudiach podyplomowych jest semestr lub rok'

s

12.

Terminy uzyskiwania zaliczen, zda'wania egzaminów oraz za|iczeń i egzaminów poprawkowych określa
harmono gram studiów podyplomowych.
$ 13.

Prowadzący zajęcia na pierwszych zajęciach podaje do wiadomości rozkład materiału z danego
przedmiotu i warunki

je go

zaliczenia oraz zasady usprawiedliwiania nieobęoności słuchaczy na zajęciach.

$14
Zaliczenie przedmiotu konczy się oceną lub notą o której mowa w $

1.
Ż. Za\iczenie

17 ust. 2'

przedmiotu jest jednoznaczne zprzyznaniem słuchaczowi |iczby punktów przypisanej temu
przedmiotowi w programie kształcenia.

s ls.
Warunkiem zaliczenia semestru/roku jest uzyskanie za\iczęń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w
programie studiów podyplomowych oraz uzyskanie liczby punk1ów wymaganej tym programem"
$ 16.

1"

Słuchaczowi przysługuję prawo do jednego zaliczeniapoprawkowego
egzaminu poprawkow ego z każdego przedmiotu.

zkażdeeo przedmiotu i jednego

przypadku Zastrzeżeń co do formy i sposobu przeprowadzenia zaliczenia bądź egzaminu, na
pisemny wniosek słuchacza złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku, kierownik studiów
może zarządzić przeprowadzenie za|iczenia komisyjnego ( egzaminu komisyjnego).
Zaltczenie komisyjne (egzamin komisyjny) przeprowadza się w terminie 14 dni od daty złoŻenia
wniosku.
Komisję do przeprowadzenia zaliczęnia komisyjnego (egzaminu) powołuje kięrownik studiów.

Ż" W

3.
4"

$ 17.

1.

Przy zaliczeniach z oceną i egzaminach z oceną stosuje się następujące oceny:
oznaczente cyfrorł'e
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Ż' Jeże]i zallczenie przedmioru
3'

nie kończ1 się oceną stosu_je się not1:
zaliczone - zal., niezliczone - ntezal.
ocena..niedostatecm'v" (ndst' 2.0) albo nota..niezal.'' omaczająniezaliczenie przedmiotu"

s 18.

1.
Ż"

Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w kartach okresowych osiągnięć sfuchacza,
indeksi e, j e śl i j e st wymagany' oraz protoko łach za|ic zeni a przedm iotu.
obowiązek uzyskania wpisów do kaĘ okresowych osiągnięó słuchacza oraz indeksu, jeślijest

wymagany' obciąŻa słuchacza chyba, że kierownik studiów podyplomowych określiinny tryb
uzyskiwania wpisów.

SKRESLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

I

wZNowIENIE STt]DIow

s 1e.
1. Kierownik sfudiów podyplomowych podejmuje decyzję o skreśleniu z listy sfuchaczy w przypadku:
1) niepodjęcia studiów'
2) rezygnacji ze studiów,
3) braku zaliczenia przedmiotów przewidzianych programem studiów,
4) niewniesienia w terminie wymaganych opłat,
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, w wymiarze większym niż 30oń liczby godzin

6)

2"

3.

zajęc,

naruszenia przepisów regulaminu studiów podyplomowych, a takŻe przepisów porządkowych
obowiązujących na Uniwersytecie Szczecińskim,
7) niezłożenia pracy końcowej w terminach przewidzianych w $ Ż2 ust" 4 i 5,
8) niezłożeniaegzaminu końcowego'
Decyzję wraz z uzasadnieniem o skreślęniu z listy słuchaczy doręcza się słuchaczowi niezwłoeznię
li stem poleconym za mr otnym potwi erdzeniem odb ioru.
od decyzji o skreśleniuz lisĘ słuchaczy przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dafy
doręczenia decyzji. odwołanie wnosi się za pośrednicfwem kierownika studiów podyplomowych.
Decyzja rektora jest ostateczna.
$ 20.

1"

Sfuchacz skreślonyz |isĘ słuchaczy moze w ciągu dwóch lat od skreślenia, ubiegaó się o wznowienie

studiów podyplomowych na kolejnej edycji

podyplomowych).

(o ile

uruchamiane są kolejne edycje studiów

Ż" Decyzję o

3.

wznowieniu studiów podyplomowych podejmuje ich kierownik, określając ewentualne
roŻnice programowe i wskazując wysokośó opłaf za usługi edukacyjne rwiązane z kontynuowaniem
studiów po wznowieniu. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do kontynuowania studiów jest
uprzednie wniesienie tej opłaty.
od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie wznowięnia studiów przysługuje
odwołanie do rektora na zasadach określonych A 19 ust.3.

WARUNKI UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH
s 21.

1'
2'

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych'
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczen, złoŻenie egzaminów przewidzianych
programem kształcenia orazzłożenie pracy końcowej i/lub egzaminu końcowego' jezeli program tych
studiów to przewiduje.

s 2:.
t"

Ż"
J"

4"

Praca końcorła- jeślijest przerridziana rł prorramie sfudióir. musi być wykonana samodzielnie,
spełniać formalne i merytory,czne Ęteria rł'łaścił'e
dla danl'ch studiów orazzostaó złoŻona w formie
drukorł,anej i elektronicznej.
Słuchaczowi przysfuguje wybór promotora, pod którego kierunkiem chce wykonać pracę końcową"spośród nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne na danych studiach podyplomowych.
ocenę pracy końcowej przeprowadzająnieza|eŻnie promotor otazrecenzent. W przypadku otrzymania
oceny niędostatecznej, słuchacz ustala z kierownikięm studiów podyplomowyeh kolejny termin
złożenia nowej lub poprawionej pracy końcowej.
Pracę końcową słuchacz winien złoĘćw terminie wznaczonym przez promotora, nie pózniej niż do
końca ostatniego semestru studiów.

5.

Na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów podyplomowych może
termin złożeniapracy końcowej przedłuĘó o 3 miesiące, aw szczególnie uzasadnionych przypadkach
o kolejne 3 miesiące.

s 23"
1"

2.
't"

4.
5.
6"
7"
8"

Egzamin końcowy, o ile jest przewidziany w programie studiów podyplomowych odbywa się przed
komisją powołaną przez kierownika studiów podyplomowych ałbo kięrownika podstawowej jednostki
orgarrizacyjnej w syfuacji, gdy członkiem komisji ma zostaó kierownik studiów.
W skład komisji wchodzą przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia na
danych studiach podyplomowych.

Przewodniczącego komisji (posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora) wskazu^ie
odpowiednio kierownik studiów podyplomowych albo kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe, w sytuacji, gdy przewodniczącym komisji ma
zastac kierownik studiów.
Termin egzaminu końcowego .vq|znacza kierownik studiów podyplomowych. Egzamin końeowy
powinien odbyó się w ciągu dwóch miesięcy od terminu złożeniapracy końcowej.
Egzamin końcowy ma formę ustną. W uzasadnionych przypadkach moze mieć formę pisemną.
o ocęnie z egzaminu końcowego komisja decyduje większością głosów. W przypadku rozbieżnościw
sprawie oceny z egzaminu końcowego o ocenie decyduje przewodniczący.
Z przebiegu egzaminu końcowego sporządza się protokół, który podpisują przewodnicząęy oraz
członkowie komisji.
W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej lub nieobeeności na egzaminie
końeowym słuchaczowi przysługuję prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w ciągu
miesiąca od daty pierwszego egzaminu.
$ 24.

1'

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia zgodnie z

2"

Swiadectwo powinno za-wierać ostateczną ocenę studiów wynikającą z wyniku ukończenia studiów
podyplomowych.
Wynik ukończenia studiów podyplomowych ustalany jest w następujący sposób:
1) jeśliw programie i planie studiów przewidziane jest, że studia kończą się uzyskaniem zaliczeń
i złożeniem egzaminów przewidzianych programem studiów, podstawą ustalenia wyniku
studiów jest ocena uzyskana z v,yliczenia średniejwazonej z przebiegu studiów (określona

3.

obowiązuj ącymi przepisami.

wzorem w ust. 4);

2) jeśliw programie studiów przewidziane jesto że studia kończą się egzaminem końcowym,
podstawą ustalenia wyniku studiów jest suma uzyskana przez dodanie: Il2 oceny średniej
ważonej z przebiegu studiów (określona wzorem w ust. 4) i 12 oceny z egzaminu końcowego;
3) jeśliw programie studiów przewidziane jest, że studia kończą się prrygotowaniem pracy
końcowej' podstawą ustalęnia wyniku studiów jest suma uzyskana przez dodanie: Il2 Oceny
średniej ważonej z przebiegu studiów (okeślonawzorem w ust"4) i ll2 oceny Zpracy końcowej;
jeśli
a)
w programie studiów przerł'idziane jest' że studia kończą się przygotowaniem pracy
d'vplomorł'ej i egzaminem końcolrr'm, podstarr'ą ustalenia r.ł1,niku studiów jest suma uzyskana
1

przez dodanie: 11] ocenr średniej uazonej z przebieeu studióir-(okeślona \\'Zorem w ust.4) i
3']0 ocenr Z prac\ drplomolłej i] ]0 ocenr egzaminu }'.lńcorrego.

4"

Średnia ocen Z przebie-eu sfudiórr jest śre,cnią\\azona_. ocenie danego przedmiotu przypisuje się wagę
równą liczbie punktórv ECTS przr porządkorr anr ch temu przedmiotorł'i.
ocenę z przedmiotu stanorr'i średnia arytmeb czna \\-Sz}'Stkich ocen ze wszystkich form zajęć
prowadzonr'ch lł' ramach tego przedmiotu.

śrędnia ocen z przebiegu studiów

f,

(ocena x punkty ECTS)

I

b"nkty ECTS)

średniawźVona zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku;

5. W świadectwieukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczną ocenę studiów wynikającą
z zaoVł4glenia wyniku studiów do pełnej oceny według zasady:
1) do 3,Ż5 - dostateczny 13,0l

2)
3)
4)
5)
6.

3,26-3,75
3,76-4,Ż5
4,26-4,50
4,51 - 5,0

- dostateczny plus /3,5/
- dobry l4,0l
- dobry plus 14,51
- bardzo dobry 15,01.

W świadectwieukończenia studiów podyplomowych zamiast ostatecznej oceny studiów moŻna wpisaó
zapis _ studia ukończono

z

wynikiem pozyĄrwnym.

7. Uzyskaną ostateczną ocenę studiów wpisuje się Ęlko do świadectwa, zaśw
podaje się wynik ukończenia studiów podyplomowych określony w ust. 3.

innych zaświadczeniach

$ 2s"

Warunkiem niezbędnym do wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uregulowanie
zobowiązań wobec Uniwersletu Szczecińskiego.
s 26"

W przypadku utraty oryginafu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwent studiów
podyplomowych moze wystąpió do uczelni o wydanie duplikafu. Do wydania duplikatu stosuje się
odpowiednio przepisy rozporządzenia właściwegoministra w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
ZASADY oDPŁATNoŚcr ZA STUDIA
s27.

1.

Studia podyplomowe są odpłatne.

Ż" Wysokośó opłat za usfugi

3"
4"

5.
6.

edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych podawana jest w
zarządzeniu rektora o uruchomieniu danych studiów podyplomowych, zgodnie z kalkulac.ją kosztów
związanyeh z prowadzeniem studiów (w kalkulacji ujmuje się równiez przewidziane opła5' w prą'padku
przedŁużenta studiów oraz wysokośó opłaty za usługi edukacyjne związane z konĘznuowaniem studiów
po wznowieniu).
Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane przez podmioty zewnętrzne ze środków
pozauczelnianych, w rym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokośćopłat za studia
ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania szch studiów.
opłatę za studia uiszcza się jednorazowo lub semestralnie lub w ratach.
Szczegółowe warunki wnoszenia opłat za sfudia reguluje umowa zwierana między słuchaczem a
Uniwersytetem Szczecińskim.
osobie, która została przyjęta na studia, Iecz zrezygnowała z ich podjęcia przed rozpoczęciem
pierwszych zajęć lub w przypadku nieuruchomienia studiów, przysfuguje zRrot uiszczonej opłaty w
całości.Za moment reąvgnacji uznaje się datę pisemnego ośrł'iadczeniazłoŻonego kierou,nikowi studiów
lub datę stempla pocao$'eso lł- prn'padku gr'słania ośrriadczenia poc^ą' \\' prnpadku rezygnacji w
terminie pózniejs4m lub skreśleniasfuchacza z 1isn słuchacn lrniesiona opłata podlega zrr'rotorł'i
proporcjonainie dc pcbranej usŁusi eduka;r,:e_i
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1.

W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie konkretnego zleceniodawcy lub w
porozumieniu z podmiotami zagranicznymi albo studiów podyplomowych realizowanych w ramach
projektów dofinansow1rvanych ze środków Unii Europejskiej i/lub budżetu państwa senat upoważnia
rektora Uniwers1tetu Szczecińskiego do odmiennego uregulowania w drodze zarządzenia trybu i zasad
tych studiów aniżeli w niniejs4łn regulaminie, jeŻe|i wymagają tego Szczególne potrzeby danych
sfudiów, a zarazem nie jest to sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych.

2. W kwestiach,

które nie są uregulowane w regulaminie sfudiów podyplomowych, o których mowa w

ust"1, zastosowanie ma niniejszy regulamin sfudiów"

s2e
Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem początkiem roku akademickiego Ż0lŻl20l3 i ma zastosowania do sfuchaczy
rozpoczynających studia podyplomowe od roku akademickie go Ż01Żl20I3.

