
Uchwała nr 29A12022
Senatu Olsztyńskiej Szko§ Wyzszej

z dniażS marca2022 r.

w sprawie wprowadze nia Re g ulamin u S t adi ó w P o cly p l omowy c h

w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

Na pocistawie art. 28 ust.l pkt 2 Prawo o szkolnictwie wyższym
U. z2022 r,514" zpoźn. zm) w zw. z § 3 ust. 1 pkt2 orazz
SzkoĘ Wyższej w Clsztvnie, Senat uchwala, co nastepuje:

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz,
§ 16 ust.t ż pkt.7 Statutu Olsztyńskiej

Wprowadza się Reguiamin Studiów

załącznik do niłiejszej uchwĄ.

§1

Podyplomowych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, stanowiący

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,
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Załqczniknr l
do Uchwaj,nr 29A/2022

Senatu Olsztyńskiej S:koĘ, Wyższej z dnia 25.03.2022 r,

REGULAMIN STUDIOW PODYPLOMOWYCH
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oLSZTYŃsrrn.r SZKOŁY wY ŻSZE J

Rozdział l - przepisv ogólne

§l

l. Regulamin stosuje się do sfuchaczy wszystkich kierurikórv studiów podyplomowych prowadzonych
przez OlszĘńską Szkołę Wyższą (mvaną dalej ..Uczelnią").

2. Regulamin Studiów Podyplomowych zwany r,r.,treści ."Regulaminem", określa w szczególności:
I) organizację procesu dydaĘcznego,
2) prawa i obowiązki słuchacza,
3) zasady odpłatności za stadia,

Uczelnia organizuje i prowadzi studia podyplomowe w obszarach ksźałcenia, z l<tórymi rwięane
są kieruŃi studiów prowadzone przezUczelnię.
Sfudia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Studia podyplomowe mogą byó prowadzone w języku polskim lub obcym.
Studia podyplomowe mogą byó prowadzone we współpracy zinnymi uczelniami, ins§tucjami
i organizacjami spoza Uczelni, w tym także zagranicznymi. W tym przypadku obowiązki i zadania
poszczególnych jednostek oraz sposoby finansowania studiów określają odrębne porozumienia.
Studia podyplomowetworzy i likwiduje Senat Uczelni.
Warunkiem utworzenia lub wznowienia studiów podyplomowych jest zg}oszenie się odpowiedniej
liczby uczestników gwarantujących opłaty pokrywające ich koszty.
Studia podyplomowe są prowadzone w wymiarze:
1) co najmniej 160 godzin i trwają co najmniej 2 semesĘ,
2) określonym odrębnymi przepisami w przypadku studiów podyplomowych dających

kwalifikacje lub uprawnieniazawodowe doĘczące określonego zawodu lub uprawnień.

§2

Na studia podyplomowe mogą byó przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów
magisterskich, in4łrierskich, licencjackich lub równorzędnych, uzyskanym w Polsce lub
w innym państwie.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
wYższych za granicą, stosuje się zapisy art. I9Ia ustawy Prawo o szkolnictwie vrryższym w celu
stwierdzenia) c4] ltzyskane wyksńńcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych
legi§łnujących się dyplomem sfudiów wyższych.
osoba zakwalifikowana na studia podyplomowe zwana jest dalej słuchaczem.



§3

1 . Zivierzchnikiem r.ł,szy-stkich słuchacn, na Uczelnijest Dziekan.
] Dziekan sprawuje nadzór nad procesem dldaktycznym.
3. Dziekan, za zgodą Rektora powołuje kierownika naukowego studiów podyplomowych. któn

s p rar.ł,uj e nadzó r mer}toryczn y nad r e alizacj ą stud iów podyp l omowych.

Ro:dział 3 - Organizacia studiów

§4

1. Warunki i Ęb rekrutacji oraz formy studiów podyplomowych ustala Senat Uczelni.
2. Program ksźałcenia dla określonych sfudiów podyplomowych obejmuje opis zakładanych efektów

ksźałcenia orazprogramstudiów, stanowiący opis procesu ksźałcenia prowadzącego do uzyskania
zamierzonych efektów ksńńcenia.

3. Program studiów na studiach podyplomowych określa w szczególności liczbę semestrów, liczbę
godzin dydaktycznych,|iczbę punktów ECTS, plan studiów, progfamy przedmiotów ,liczbę godzin,
zasadY i sPosób zaliczenia prakĘki, w przypadku gdy program ksźałcenia przewiduje praktykę, a
także v"Ymagania związane z ukończeniem sfudiów podyplomowych oraz warunki otrzymania
świadectwa,

4. Zasady realizacji i zaliczeniapraĘki, w przypadku gdy program ksźałcenia przewiduje praĘkę,
określa odrębny dokument, stanowiący zńącmlk do niniej szego Regulaminu.

5. Program ksńałcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza) co najmniej 30 punktów ECTS.
6- Przed rozpoczęciem zalęć podaje się do wiadomości sfuchaczy szczegółowy plan i rozkład zajęó.

Informacje te podawane są do wiadomości publicznej za pośrednictwem Intemetu, jeżeli nie
przewidziano innej formy powiadamiania kandydatów w sposób rwyczajowo ptzyjęty.

l.

§5

KandYdaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
1) Podanie do Rektora OlszĘńskiej Szkoły Wyższej,
2) dyplom ukończenia studiów vvyższych(oryginał lub odpis),
3) l aktualne zdjęcie,
4) inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji dlaposzczególnych form ksżałcenia.

PrzYjęcianastudia podyplomowe odbywają się w oparciu o dokumenĘ ńożonew sposób wskazany
w zasadach studiowania:
1) na podstawie kolejności z$oszeń,
2) w Pr4lPadku finansowania lub dofinansow},\Mania studiów podyplomowychprzez instytucje

zewnętrzne (ze Środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria
PrzYjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych
zawarĘchw odrębnych umowach i regulaminach.

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Dziekan podejmuje decyzję o:
1) przyjęciu na sfudia podyplomowe,
2) odmowie przyjęciana studia.
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4. Od decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przysługuje odrvołanie do Rektora za

' pośrednictwęm Dziękana w tęrminie 14 dni od doręczenia dec1 zj i kand_"-datowi.

5. DecyzjaRektorajest ostateczna.

§6

1. Rok akademicki na studiach podyplomorrl,ch nie musi się poknriac z kalendarium roku
akademickiego.

Rozdział 4 - prawa i obowiazki słuchacza

§7

1. Słuchacz ma prawo do:

1) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu studiów, których jest
sfuchaczem,

2) zdobywartiawiedzy, rozwijania zainteresowń naukowych oraz korzystania w tym celu,

w ramach zĄęć ptograrrtowych, z pomieszczeńUczelni, jej urządzeń, zbiorów bibliotecznych,
atakże pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego Uczelni,

3) uczestniczenia w zĄęciach otwaĄch, organizowanych na terenie Uczelni,
4) otrzymania określonych programem studiów materiałów dydaktycznych,
5) zglaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydakĘcmego i obsługi

administracyjnej. Uwagi na|eĘ kierowaó do kierownika naukowego danego zakresu studiów
podyplomowych.

6) oceniania otganizacji studiów i prowadzących zajęcia, w formie ptzeprowadzanych ankiet,
zgodnie zprzepisami ustalonymi w Uczelni.

ż, Uczelnia umożliwia sfudiowanie słuchaczom będącym osobami niepełnosprawnymi. Warunki
i zasńy organizacji oraz właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczegolnych potrzeb

sfuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania
studiów do rodzaju niepeŁrosprawności określa Senat w drodze uchwĄ.

§8

1. Do obowiązków słachacza naleĘ postępowanie zgodne z Regulaminem Studiów
Podyplomolvych. W szczególności sfucha cz zobowiązany j est do :

1) uczestniczeniaw zajęciach'dydakĘcznych i terminowego składania egzaminów i zaliczeń
zprzedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania,

2) uiszczania opłat w wznaazonych terminach,

3) przestzegania przepisów obowiązujących w Uczelni,

§9

1. Słuchacz obowiązany jest powiadomió bez,zwłocznie Uczelnię o zmianie nazwiska, adresu

zameldowania lub adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego, adresu e-mail.
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Ro:d;iał 5 - Zaliczenia i egzaminv

§10

i \\-1'niki zaliczenta przedmiotu lub egzaminu są ogłaszane słuchaczom najpoźniej 14-go dnia,
licząc od dnia w którym odbyło się zaliczenie przedmiotu lub eszamin.

1.

W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia przedmiotu lub egzaminu, egzaminator, na
rvniosek słuchacza. udostępnia do wglądu pracę będącą podstarią otrzvmanej przez niego oceny.
Zasadę tę stosuje się rórvniez do innych prac podlegających ocenie rr-trakcie studiów.
W PrzYPadku rvy,'razenia przez wykładowcę zgody. istnieje mozlirł,ość poprawy oceny po
uzgodnieniu terminu z wykładowcą, nie później jednak niz rł, terminie 2 miesięcy od dnia
ogłoszenia w_vnikórv.

§11

Na studiach podyplomowych przy zallczęniach przedmiotów, praktyki i egzaminu końcowego
stosuje się następującą skalę ocen:

od 3,00 do 3,ż0 - dostateczny (3),

od 3,21 do 3,70 - dostateczny plus (3+),

od 3,J1 do 4,20 - dobry (4),

od 4,21do 4,50 - dobry plus (4+).

od 4,51 do 5,00 -bardzo dobry (5)

Zaliczenie przedmiotu i egzaminu końcowego powoduje przyznanie słuchaczow,i liczby punktów
ECTS PrzyPisanych temu przedmiotowi. Słuchacz uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu
Przedmiotowi, jezeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie ksźałcenia,
wymagania oraz osiągnie założone efekty ksńałcenia.
Zaliczenie praktyki, w przypadku gdy program ksźałcenia przewiduje praĘkę, powoduje
PtzYznanie słuchaczowiliczby punktów ECTS przypisanych praktyce. Słuchacz uzyskuje punkty
ECTS PrzYPisane, jeżeli spełni wszystkie, określone w programie prakĘk, wymagania oraz
os iągnie zał ożone efekty ksżałcenia

Słuchacz uzyskuje zaliczenie u osoby prowadzącej zajęcia,

§12

W wYjątkowych pr4lpadkach, w zastępstwie wykładowców nieobecnych na Uczelni, wpisów
uzYskanYch ocen do protokofu moze dokonać Dziękan na podstawie pisemnej informacji od
wykładowcy.
Warunkiem Przystąpienia do egzarrlinu końcowego jest uryskanie pozytywnych ocen i zaliczeń
ze wszYstkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczęnie praktyki, w przypadku
gdy program ksźałcenia przewiduje praĘkę, a także ńożenie w dziekanacie rozliczonej kar§
obiegowej.
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l §13

l. Słuchacz zgŁaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprorr-adzone_go zaiiczenia przedmiotu lub
egzaminu końcowego ma prawo złożyc do Dziekana pisemn1, rrniosek o komisrjne zallczenię.
Termin złożenia wniosku wynosi 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia przedmiotu.

2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie końcowym, słuchacz ma prawo
przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ustalonym terminie.

3. Dziekan może zarządzic egzamin komisyjny w terminie nie krótszym niż 4 dni i nie dłuższym niż
14 dni od daty złożęnia wniosku,

4. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjn_"* z własnej inicjatywy,
5. Egzamin komisyjny przeprowadza komisja powołana przęz Dziekana, Ieżeli zaliczęnie

przedmiotu lub egzaminu końcowego, którego wynik jest kwestionowany przez studenta,
przeprowad ził D ziekan, komi sj ę powołuj e Re ktor.

6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dziekan lub osoba upoważniona przez niego jako
przewodniczący oraz jeden specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem komisyjnym lub
pokrewnego. Dodatkowo student może zgłosió własnego kandydata na członka komisji, pod
warunkiem, że jest on pracownikiem dydaktycznym Uczelni i specjalistą z zakresu przedmiotu,
którego doĘczy egzamin komisyjny.

Rozdział 6 - skreślenie z listv słuchaczv

§14

1. Dziekan skreśla słuchacza zlisty w przypadku:
1) niepodjęcia studiów,
2) rczygnacji ze studiów ńożonej w formie pisemnej,
3) brakl zaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów,
4) nie wniesienia opłat za studia przewidzianych w umowie,
5) trwającej co najmniej cńery kolejne zjazdy nieusprawiedliwionej nieobecnościnazajęciach,
6) nie podejście do egzaminu końcowego.

2. DecyĄę o skreśleniu i przyczynach doręcza się listem poleconym za zlvrotnym poświadczeniem
odbioru.

3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Dziekana, w
terminie l4 dni od daty doręczenia decyzji,

4. DecyzjaRektora jest ostatecznb.

Rozdział 7 - Wznowienie studiów

§15

1. Osoba, którana mocy decyzji ostatecznej zostŃa skreślona z|isty słuchaczy, może wystąpió do
Dziekana o zgodę na wznowienie studiów, nie pózniej jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia
skreślenia z listy słuchaczy,

2. Dziekan podejmując decyzję o wznowieniu sfudiów określa warunki, termin i sposób uzupełnienia
przez słlchacza ewęnilalnych różnic programowych, wynikających zprogramów studiów,

3. Odpłatność za studia ustala indywidualnie Rektor.

5
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Rozdział 8 - Eqzamin końcowv

§ló

1. Egzamin końcowy moze dobywać się lr następujących fotmach:

1) egzaminu ustnego;

2) innej, wynikającej ze specyfiki danej specjalności i określonej w programie

studiów.

2. Do przeprowadzenia egzaminu końcorvego, Dziekan na wniosek kierownika naukowego,

powołuje Komisj ę Egzaminacyjną.

3. Szczegółowe warunki ukończenia studiórł, podyplomowych okreŚla Program studiów-

4. ostateczną ocenę studiólv podyplomowych stanowi suma uzyskana przęZ dodanie:

D 10% średniej arytmetycznej wszystkich ocen z przedmiotórł, ujęĘch w planie studiów i

programie nauczania, wystawionych zgodnie zzasadami określonymi .^'§ 11 Pkt. 1,

ż) 30% średniej z oceny egzaminu końcowego.

5. ostateczny wynik studiów podyplomowych wyrówn1,,wany jest do pełnej oceny zgodnie zzasadą:

1) do 3,70

ż) od 3,7l do 4,50

3) powyzej 4.51

- dostateczny (3)

- dobry (4)

- bardzo dobry (5)

6. Wynik studiów ustalany zgodnie z zasadą określoną w § 16 ust. 5, wpisuje się na Świadectwie

ukończenia studiów podyplomowych.

7. Komisja egzaminacylna w uzasadnionych prrypadkach może podwyższyó ocenę, o której mowa

w ust. 6 niniejszego paragrafu,

§17

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowYch.

Rozdział I0 - Odpłatność

§18

1. Studia podyplomowe są w całości odpłatne,

2. Warunki odpłatrości za studia określa umowa za-warta w formie pisemnej między Uczelnią a

słuchaczem.

3. Zasady pobierania i wysokośó opłat w Uczelni określa corocznie Zarządzenie Ręktora.

4. Słuchacze studiów podyplomowych wnoszą opłatę za stldia na podane przez Uczelnię konto

zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w umowie,

5. Nadzór nad gospodarką finansową studiów podyplomowych sprawuje Rektor.

Rozdział l1 - Dokumentacia przebiequ studiów

§19

1. IJczelnia prowadzi dokumentację przebiegu studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z Iż.t0.I993 r, (zpóźn. zmianami)



v' sprl|'i€ :lsld i warunków podnoszenia kwalifikacji :cnroclcllrq,-ch i wykształcenia ogólnego
doroshch (Dz. U. 93. i03. 47ż) orazRozporządzenię Mir-ristl,a \auki i SzkolnictwaWyższego z
dnia 1-1 09.]011 r, w sprcłuie dokumentacji przebiegtł slucliót,(Dz. U. Nr 201 poz.11399).

:. Przebieg studiów dokumentowany jest rv protokołach zaliczęniowych, stosownie do zasad
określonl ch w programie studiów, o których mowa w § ,1 pkt. -ł.

-1 Zakończenie studiów odnotowuje się w:

1) _Ąlbumie,

]) Księdze dyplomów,
]. Dokumentacja sfudiów podlega archiwizowaniu w Archilrum uczelnianym.

Rozdział 12 - Przepisv końcowe

1.

§20

Od decyzji podję§ch przez kierownika naukowego studiólv podvplomowych oraz Dziekana,
podję§ch na podstawie niniejszego regulaminu, słuchaczor,vi przysługuje prawo złożenła
odrvołania do Rektora w terminie 14 dni.
Decyzja Rektora jest ostateczna.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor.

2.
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