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Załącznik nr 1do Uchwały  nr  8/2012 

Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania 

Politologii i Stosunków Międzynarodowych 

z dnia 23 maja 2012 r.  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Wyższej Szkoły Komunikowania,   
Politologii i Stosunków Międzynarodowych 

  

§ 1 

1. Regulamin organizacyjny Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM zwany w treści 

regulaminem określa zasady działania, zadania oraz strukturę instytutu. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają: 

a) uczelnia – Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w 

Warszawie, 

b) instytut – Instytut Studiów Podyplomowych WSKPiSM, jednostkę organizacyjną uczelni 

organizującą i obsługującą studia Podyplomowe. 

§ 2 

1. Instytut Studiów Podyplomowych WSKPiSM został utworzony Uchwałą nr 8/2012 Senatu 

WSKPiSM w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r. .  

2. Instytut jest jednostką organizacyjną uczelni powołaną do organizowania i obsługi studiów 

podyplomowych. 

3. Siedzibą instytutu jest siedziba uczelni w Warszawie. 

4. Instytut może tworzyć filie, ośrodki i oddziały na terenie całego kraju.  

§ 3 

1. Instytutem kieruje dyrektor. Podlegają mu bezpośrednio wszyscy dyrektorzy filii, 

pracownicy instytutu i kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych i 

kursach kwalifikacyjnych. 

2. Dyrektora powołuje rektor uczelni. 

3. Dyrektor z upoważnienia rektora reprezentuje instytut na zewnątrz. 

4. Dyrektor instytutu jest jednocześnie kierownikiem studiów podyplomowych realizowanych 

w uczelni, jeżeli nie jest powołana na kierownika danego kierunku studiów inna osoba. 

§ 4 

1. Do zadań i kompetencji dyrektora należy planowanie, zarządzanie, kierowanie i 

administrowanie instytutem w celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych studiów 

podyplomowych, a w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad procesem dydaktycznym na studiach 

podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych; 

b) powierzanie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych nauczycielom 

akademickim i wykwalifikowanym specjalistom spoza uczelni; 

c) załatwianie spraw studenckich w zakresie określonym w regulaminie studiów 

podyplomowych; 
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d) przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie obsady stanowisk kierownika studiów 

podyplomowych; 

e) koordynacja i nadzór nad organizacją i realizacją praktyk zawodowych; 

f) zaliczanie praktyk zawodowych; 

g) zawierania w zakresie praktyk zawodowych porozumień z zakładami pracy; 

h) organizacja i nadzorowanie procesu rekrutacji; 

i) powoływanie komisji egzaminacyjnych; 

j) hospitalizowanie prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

k) koordynowanie tworzenia i aktualizacji programów studiów zgodnie z obowiązującymi 

standardami kształcenia; 

§ 5 

1. Zadaniem instytutu jest organizowanie i obsługa studiów podyplomowych prowadzonych 

przez wydziały uczelni, a w szczególności: 

a) zapewnianie należytych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej na 

studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, 

b) organizowanie współpracy z innymi uczelniami oraz instytucjami państwowymi i 

organizacjami środowiska lokalnego i zagranicznego; 

c) wspólnie z wydziałem na którym są prowadzone studia zapewnienie kadry dydaktycznej 

o kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi studiów; 

d) inicjowanie uruchomienia nowych studiów podyplomowych; 

e) opracowywanie planów i harmonogramów oraz terminów rekrutacji prowadzonych 

studiów; 

2. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną na kursach dokształcających. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu uczelni i regulaminu studiów 

podyplomowych. 

2. Dyrektor instytutu może wystąpić do rektora z inicjatywą wprowadzenia zmian do 

regulaminu organizacyjnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 


