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Załącznik nr 1do Uchwały  nr 7/2012 
Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania 

Politologii i Stosunków Międzynarodowych 
z dnia 23 maja 2012 r.  

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

w Wyższej Szkole Komunikowania,   
Politologii i Stosunków Międzynarodowych 

  

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany w treści regulaminem określa: 
a) Zasady oraz tryb prowadzenia i odbywania studiów podyplomowych organizowanych 

przez jednostki organizacyjne Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii                             
i Stosunków Międzynarodowych, 

b) uprawnienia i obowiązki osób przyjętych na studia podyplomowe, 
c) zasady odpłatności za studia podyplomowe. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają: 
a) uczelnia – Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w 

Warszawie, 
b) uczestnik – osobę przyjętą na studia podyplomowe, 
c) instytut – Instytut Studiów Podyplomowych WSKPiSM, jednostkę organizacyjną uczelni 

organizującą i obsługującą studia podyplomowe, 
d) kierownik  - kierownik studiów podyplomowych. 

§ 2 

1. Zadaniem studiów podyplomowych jest pogłębianie wiedzy nabytej w toku studiów 
wyższych, jej uzupełnianie, kształcenie umiejętności, uzyskiwanie dodatkowej specjalności 
lub nabycie określonych uprawnień. 

2. Studia podyplomowe są odpłatne i prowadzone na zasadach samofinansowania. 
3. Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje 

zewnętrzne, w tym z funduszy UE lub innych. Wysokość opłat za studia ustala się z 
uwzględnieniem zasad finansowania tych studiów. 

4. Forma ukończenia studiów podyplomowych określona jest w planie i programie tych 
studiów. 

§ 3 

1. Studia podyplomowe prowadzone są przez wydziały uczelni, które zapewniają kadrę 
dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi tych studiów.  

2. Jednostką organizującą i obsługującą studia podyplomowe jest Instytut Studiów 
Podyplomowych WSKPiSM. 

3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone  przez jednostki, o których mowa w ust. 1, przy 
współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji, również zagranicznych. Zadania 
poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają 
umowy zawarte między tymi jednostkami. 

4. Studia podyplomowe tworzy, uruchamia, przekształca i likwiduje rektor na wniosek 
dziekana wydziału lub dyrektora instytutu. 
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5. Wznowienie kolejnej edycji studiów następuje decyzją dyrektora instytutu, po uzyskaniu 
akceptacji rektora. 

6. Dyrektor instytutu jest jednocześnie kierownikiem studiów podyplomowych. 
7. Rektor może powołać na wniosek dyrektora instytutu kierowników studiów 

podyplomowych do poszczególnych edycji studiów. 
8. Kierownik studiów podyplomowych jest bezpośrednim przełożonym uczestników i 

podejmuje wszystkie decyzje dotyczące toku studiów. Od decyzji kierownika studiów 
przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

9. Zajęcia dydaktyczne mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i wysokokwalifikowani 
specjaliści z uczelni i spoza uczelni.  

10. Pełna dokumentacja planów i programów studiów przechowywana jest w jednostce 
prowadzącej studia. 

11. Jednostka prowadząca studia prowadzi rejestr uczestników i rejestr wydanych świadectw 
ukończenia studiów podyplomowych. 

 

II. REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 
 

§ 4 

1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia 
studiów wyższych. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce 
albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany  na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

4. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie 
pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.  

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce 
organizacyjnej wskazanej przez kierownika studiów następujące dokumenty: 
a) podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe, 
b) odpis lub poświadczoną przez uczelnię fotokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,  
c) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
d) fotokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

kandydata na studia, 
e) inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, podane w 

zasadach rekrutacji. 
6. Przyjęcie lub nieprzyjęcie na studia podyplomowe jest decyzją administracyjną kierownika 

studiów podyplomowych. Od decyzji przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w 
terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja dziekana jest ostateczna. 

7. Podejmując studia podyplomowe uczestnik podpisuje z dyrektorem instytutu studiów 
podyplomowych umowę regulującą warunki uczestnictwa, wysokość i terminy opłat. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

§ 5 

1. Uczestnicy studiów podyplomowych mają prawo do: 
a) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji 

programu studiów, 
b) korzystania z biblioteki Uczelni na zasadach określonych w jej regulaminie, 
c) otrzymywania planu zajęć, programu studiów z wyszczególnieniem poszczególnych 

przedmiotów i sposobem ich zaliczania oraz z określeniem warunków zakończenia 
studiów, 
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d) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez 
wykładowców w formie drukowanej lub elektronicznej, 

e) otrzymywania  zaświadczeń, 
2. Uczestnik obowiązany jest znać i przestrzegać postanowień regulaminu studiów 

podyplomowych, a w szczególności: 
a) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych planem studiów, 
b) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach przed prowadzącym zajęcia lub kierownikiem 

studiów, 
c) uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy przewidziane planem studiów, 
d) złożyć w terminie pracę końcową, o ile taki obowiązek wynika z programu studiów, 
e) niezwłocznie powiadomić na piśmie kierownika studiów o zmianie adresu i innych 

wcześniej  podanych  danych osobowych, 
f) wnosić w terminie wymagane opłaty za studia.       

IV. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

§ 6 

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzone są  w trybie niestacjonarnym 
lub  kształcenia na odległość.  

2. Studia mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym. 
3. Studia podyplomowe trwają co najmniej 2 semestry  - z wyjątkiem studiów podyplomowych     

w specjalizacji nauczycielskiej oraz innych realizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

V. ZALICZENIA  I  EGZAMINY 

§ 7 

1. Przebieg studiów dokumentowany jest w kartach okresowych osiągnięć słuchacza oraz          
w protokóle egzaminu (głównego, poprawkowego,  dyplomowego, komisyjnego). 

2. Terminy uzyskania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych    
określa harmonogram studiów. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego lub jednego egzaminu 
poprawkowego z każdego przedmiotu. Termin zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) w trybie 
poprawkowym nie może przekroczyć terminów wskazanych w harmonogramie studiów. 

4. W przypadku zastrzeżeń co do formy, i sposobu przeprowadzenia zaliczenia bądź egzaminu 
poprawkowego, na pisemny wniosek słuchacza złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 
wyniku, kierownik studiów może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego 
(zaliczenia komisyjnego). 

5. Egzamin komisyjny (zaliczenie komisyjne) przeprowadza się w terminie 14 dni od daty 
złożenia wniosku. 

6. Komisję przeprowadzającą egzamin dyplomowy i komisyjny powołuje kierownik studiów. 
7. Przy zaliczeniach z oceną, egzaminach i ocenie pracy końcowej stosuje się oceny: 

oznaczenie cyfrowe  oznaczenie słowne 
                   5,0 bardzo dobry 
                   4,5 dobry plus 
                   4,0 Dobry 
                   3,5 dostateczny plus 
                   3,0 Dostateczny 
                   2,00 niedostateczny 

8. Ocenę pracy końcowej, o ile przewiduje ją plan studiów, przeprowadzają niezależnie 
promotor oraz recenzent. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchacz ustala z 
kierownikiem studiów kolejny termin złożenia nowej lub poprawionej pracy końcowej. 
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9. Słuchacz, który  nie złożył pracy końcowej w terminie przewidzianym harmonogramem 
zajęć, zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

10.  Na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów może termin 
złożenia pracy końcowej przedłużyć o 3 miesiące. 

VI.  SKEŚLENIA  Z LISTY SŁUCHACZY I WZNOWIENIE STUDIÓW 

§ 8 

1. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczestników w 
przypadku: 
a) niepodjęcia studiów, 
b) rezygnacji ze studiów, 
c) braku zaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów, 
d) niewniesienia  w terminie wymaganych opłat za naukę, 
e) naruszenia przepisów regulaminu studiów podyplomowych, a także przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie uczelni. 
2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 

dni od daty doręczenie decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika studiów 
podyplomowych. Decyzja rektora jest ostateczna. 

3. Uczestnik skreślony z listy słuchaczy może w ciągu dwóch lat od skreślenia, ubiegać się o 
wznowienie studiów na kolejnej edycji o ile uruchamiane są kolejne edycje studiów 
podyplomowych). 
 

VII.   WARUNKI UKOŃCZENIA  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH 

§ 9 

1. Studia podyplomowe kończą się  z zastrzeżeniem  poniższych postanowień: uzyskaniem 
zaliczeń oraz zdaniem egzaminów określonych w planie studiów.  

2. Oprócz warunku, o którym mowa w ust. 1, dla ukończenia studiów może być wymagane: 
a) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej lub, 
b) zdanie egzaminu końcowego/dyplomowego z wynikiem pozytywnym. 

3. Warunki ukończenia studiów oraz sposób wyliczenia wyniku ukończenia studiów określone 
są w programie właściwych studiów podyplomowych i podanie do wiadomości słuchaczy 
przed rozpoczęciem zajęć. 

4. Egzamin końcowy odbywa się przed komisja powołana przez kierownika studiów / 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sytuacji, gdy członkiem komisji ma 
zostać kierownik studiów. 

5. W skład komisji wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia 
na danych studiach podyplomowych. 

6. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów. 
7. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, słuchaczowi 

przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w ciągu jednego miesiąca od 
daty pierwszego egzaminu. 

§ 10 

1. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może 
wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów. 

3. Świadectwo może zawierać ostateczny wynik studiów podyplomowych według skali ocen 
zgodnej z §7, pkt. 7 , który jest ustalany na podstawie: wyników zaliczeń, egzaminów, oceny 
egzaminu końcowego i oceny pracy końcowej. 
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4. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych może nastąpić bez oceny, z  
wynikiem pozytywnym. 

5. Warunkiem niezbędnym do wydania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych jest 
uregulowanie zobowiązań wobec uczelni. 

VIII.     ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA 

§ 11 

1. Zasady odpłatności za studia reguluje umowa zwierana między słuchaczem a uczelnią. 
2. Absolwent uczelni i uczestnik studiów podyplomowych podejmujący kolejne studia 

podyplomowe w uczelni może uzyskać zniżkę w opłacie czesnego. 

IX.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie konkretnego 
zleceniodawcy (przedsiębiorstwa, instytucji, stowarzyszenia itp.) lub w porozumieniu z 
podmiotami zagranicznymi, rektor może uregulować tryb i zasady  tych studiów odmiennie 
niż w niniejszym regulaminie, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy, a 
zarazem nie jest to sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor instytutu 
studiów podyplomowych, realizujący w tym zakresie kompetencje kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej. Od decyzji kierownika służy odwołanie do rektora uczelni. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  23 maja 2012 r. 

 

 

 

 


