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REGU LAMI N STU DIOW PODYPLOMOWYCH

ATENEUM _ sZKoŁY WYZSaEJ W GDANSKU

POSTANOWIENIA OGOLNE

s1

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, zwana datej Uczetnią, jest uczelnią niepubliczną wpisaną do

rejestru uczelni niepublicznych i związków uczetni niepubticznych pod numeremŻ97.

s2
Uczetnia prowadzi studia podyptomowe na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

szkotnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z7005 r. z pożno zm') i Statutu Uczelni.

s3
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stuchaczy studiów podyplomowych w Uczelni.

s4
Uzyte w regu[aminie określenia oznaczają:

1. studia podyplomowe - prowadzona w Uczelni forma ksztatcenia, na którą są przyjmowani

kandydaci posiadający kwatifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem

kwatifikacji podyptomowych,

7. kwa[ifikacje podyplomowe - osiągnięcie zaktadanych efektów kształcenia na studiach

podyplomowych, potwierdzone świadectwem,

3. Słuchacz - uczestnik studiow podyplomowych,

4. efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji spotecznych uzyskiwanych w

procesie ksztatcenia,

5. obszar ksztatcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarow wiedzy

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz.U.Ż014.1852 j.t. ze afr,),

6. program ksztatcenia - opis okreś[onych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia wtaściwych

dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwatifikacji dta Szkotnictwa



\NyŻszego, oraz opis procesu ksztatcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z

przypisanymi do poszczególnych modutów tego procesu punktami ECTS,

7. punkty ECTS - punkty zdefiniowane W europejskim systemie akumulacji i transferu punktów

zaliczeniowych jako miara średniego naktadu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania

zakładanych efektów ksztatcenia.

s5
1. Szczegołowe zasady tworzenia i tikwidowania studiów podyplomowych określa zarządzenie

Rektora.

2. Studia podyplomowe tworzy i tikwiduje odpowiednim zarządzeniem Rektor.

3. Studiami podyptomowymi kieruje Dziekan.

4' opiekunów Merytorycznych poszczególnych studiów podyptomowych powotuje Dziekan.

5. obowiązki i uprawnienia opiekunów Merytorycznych określazarządzenie Rektora.

RozDzl^Ł 2.

PRAWA l oBowlAzK! sŁUcHAczY sTUDloW PoDYPLoMowYcH

s6
Słuchaczowi przystuguje prawo do:

a) korzystania z księgozbioru, czasopism, informacji naukowej, pomieszczeń dydaktycznych,

lnternetu w siedzibie Uczelni w określonych godzinach w danym roku akademickim,

b) uczestnictwa We wszelkich konferencjach, odczytach i wykładach organizowanych przez

Uczelnię, o ile mają one charakter otwarty,

c) otrzymywania na wniosek Stuchacza zaświadczenia potwierdzającego status Stuchacza danych

studiow podyptomowych.

s7
Słuchacz zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Regu[aminu studiow podyplomowych oraz przepisów wewnętrznych

obowiązujących w Uczelni w zakresie dotyczącym słuchaczy studiow podyplomowych,

b) uczestniczenia w zajęciach objętych programem kształcenia, w których zdobywa wiedzę,

dającą mu kwatifikacje podyplomowe lub podnoszącą ich poziom,

c) uzyskania Wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów oraz odpowiedniej liczby ECTS, w terminie

jednego miesiąca od zakończenia zajęć w danym semestrze,

d) ztożenia w dziekanacie pracy dyplomowej, jezeti taka forma zakończenia studiów

podyplomowych jest przewidziana W programie ksztatcenia, w terminie określonym 5 'l8 ust.2,

e) złożenia do egzaminu dyplomowego W ustalonym przez Uczelnię terminie,

f ) terminowego wnoszenia optat za ksztatcenie oraz optat dodatkowych na studiach
2



podyptomowych, okreśtonych w zatącznikach do umowy o kształcenie na studiach podyptomowych,

g) powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji

przebiegu studiów, w szczególności o zmianie: nazwiska, adresu zamieszkania, dowodu osobistego

[ub innego dokumentu potwierdzającego jego tozsamość;

h) rozl'iczenia się z Bibtioteką UczeLni przed Wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

s8
Stuchaczowi przysługuje prawo rezygnacji z ksztatcenia na studiach podyplomowych w każdym

czasie ich trwania. Rezygnacja ze studiow wymaga formy pisemnej.

RozDzlAŁ 3.

ORGANIZACJA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

s9
1. Studia podyptomowe odbywają się w systemie semestralnym, mogą się rozpoczynać od

semestru zimowego lub semestru letniego danego roku akademickiego.

Ż. Semestry na studiach podyptomowych, nie muszą się pokrywać z harmonogramem roku

akademickiego ustalonego d[a studiów pierwszego i drugiego stopnia.

3. Szczegótowe zasady organizacji, w tym harmonogramy odbywania zajęc określa opiekun

Merytoryczny W porozumieniu z Dziekanem i podaje do wiadomości Słuchaczy na pierwszym

spotkaniu.

4. O terminie rozpoczęcia zajęć Słuchacze są informowani elektronicznie lub telefonicznie,

najpóŹniej na tydzień pzed ich rozpoczęciem.

s10
1' Studia podyptomowe odbywają się zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez Senat

Uczetni.

2. Program kształcenia określa w szczególności moduty-przedmioty i formę zakończenia studiów

podyptomowych, które tącznie obejmują wszystkie efekty kształcenia dta danych studiów

podyplomowych.

3. Efekty kształcenia określone dl'a modułów-przedmiotów, sposób sprawdzania efektów

ksztatcenia dta modutu-przedmiotu z odniesieniem do form ząęc i sprawdzianów, metody i

kryteria oceniania są opisywane w sylabusie.

4. opiekun Merytoryczny na pierwszym spotkaniu zaznajamia Stuchaczy o określonej w programie

formie zakończenia studiów podyptomowych, sposobach sprawdzania efektów ksztatcenia,

metodach i kryteriach oceniania przyjętych dta tej formy.

5. Prowadzący zajęcia na pierwszych zajęciach z danego modutu-przedmiotu zaznajamia

Stuchaczy z treścią realizowanego modutu-przedmiotu, W tym ze sposobem sprawdzania efektow

łś



kształcenia dla modułu-przedmiotu z odniesieniem do form zajęc i sprawdzianów, metody i

kryteria oceniania.

6. Szczegółowy termin zaliczeń, egzaminów i egzaminów poprawkowych ustala prowadzący

moduł-przedmiot, W porozumieniu ze Stuchaczami.

7. Wyniki zaticzeń i egzaminow wpisywane są do karty okresowych osiągnięć Stuchacza oraz

protokotu.

s 11

1. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w:

a) karcie okresowych osiągnięć Stuchacza,

b) protokotach zaliczeń i protokotach egzaminacyjnych,

7. Do dokumentacji przebiegu studiów podyptomowych zalicza się pracę dyplomową, jeśli taka

forma zakończenia studiów podyplomowych jest przewidziana W programie ksztatcenia.

3. obowiązujące wzory dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych określa zarządzeniem

Rektor.

4. W razie konieczności opiekun Merytoryczny w porozumieniu z Dziekanem' moze wprowadzić

oprocz dokumentacji wymienionej w ust. 1 dodatkową dokumentację przebiegu studiów

podyplomowych wynikającą ze specyfiki oraz programu ksztatcenia studiów podyplomowych"

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1a i Ż, ich odpisy lub wyciągi mogą być wydane Stuchaczowi

lub Absolwentowi na jego pisemny wniosek lub upoważnionej osobie za okazaniem upowaznienia

do odbioru.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać potwierdzenie autentyczności

podpisu osoby upowazniającej , dokonane przez Uczelnię lub notariusza.

s12
1. Jednostką zaliczeniową w ramach studiów podyplomowych jest semestr.

Ż. Za\iczenie semestru następuje na podstawie uzyskania wymaganych zaLiczeń, zdania egzaminów

oraz uzyskania odpowiedniej liczby EcTs, najpoźniej w terminie jednego miesiąca od zakończenia

zajęc w danym semestrze.

3. W karcie okresowych osiągnięć Stuchacza Dziekan potwierdza podpisem zaliczenie przez

Słuchacza zajęc przewidzianych w programie kształcenia studiow podyplomowych w danym

semestrze.

s 13

1. Jezeti Stuchacz nie spetnit warunków określonych S 1Ż ust. 2 Dziekan w uzasadnionych

przypadkach na wniosek Słuchacza podejmuje decyzję o:

a) zezwoleniu na powtarzanie semestru;

b) zezwoleniu na powtarzanie modutu-przedmiotu.

2. Powtarzanie semestru i powtarzanie modutu-przedmiotu jest odpłatne.

Ą
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s14
1. osiągnięcia Stuchacza studiów podyptomowych, W tym wyniki zaliczeń i egzaminów,

potwierdzające real'izację zakładanych efektow ksztatcenia Wyraza się w ocenach wedtug

następującej skati:

1) bardzo dobry-5,0

2) dobry plus-4,5

3) dobry-4,0

4) dostateczny ptus-3, 5

5) dostateczny-3,0

6) niedostateczny-2,0

2. osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, mogą być sprawdzane poprzezi

a) egzamin,

b) zaliczenie z oceną,

c) zaliczenie bez oceny,

3' Modut_przedmiot uważa się za za\iczony, jeżeti Słuchacz otrzyma ocenę nie nizszą niż 3,0

(dostateczny) tub wpis ,,zal".

s 15

1. Słuchacz ma obowiązek przystępować do egzaminow i zaliczeń w ustalonych W porozumieniu z

prowadzącymi mod uły / przed mioty wykładowcami.

Ż. W przypadku usprawiedtiwionej nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu opiekun Merytoryczny

wyznacza dodatkowy termi n.

3. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej Stuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu tub

zaliczenia w terminie poprawkowym wyznaczonym przez Opiekuna Merytorycznego.

Do końcowej oceny liczy się ocena uzyskana w terminie poprawkowym.

4. Słuchacz, który nie zaLiczył dwukrotnie modutu-przedmiotu, ma prawo do odptatnego

powtarzania go w kotejnej edycji studiow podyptomowych, o il,e taka edycja zostanie

uruchomiona, po uzyskaniu zgody Dziekana

5' Słuchacz, w terminie 14 dni od daty wyniku egzaminu może złożyć wniosek o przeprowadzenie

egzaminu komisyjnego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.

ó. o uwzgtędnieniu wniosku decyduje Dziekan. Dziekan moŻe zarządzić komisyjną ocenę pracy lub

wyznaczyć egzami n komisyj ny.

s 16

Dziekan w uzasadnionych przypadkach na wniosek Stuchacza może wyrazić zgodę na urlop, na

studia według indywiduatnego programu studiów (lPS) tub/i indywidual'nej organizacji studiów

(ros).
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RoZDzlAŁ 4.

PRACA DYPLOMOWA

s17
1. Pracę dyptomową, jeśti taka forma zakończenia studiów podyplomowych jest przewidziana w

programie kształcenia, Słuchacz przygotowuje pod kierunkiem pracownika naukowo-

dydaktycznego Uczetni tub specjatisty spoza Uczetni zatwierdzonego przez Dziekana, zwanego

datej promotorem. W przypadku zbyt dużej l,iczby chętnych do pracy pod kierunkiem okreśtonego

promotora wyboru kandydatow dokonuje Opiekun Merytoryczny.

2. Specyfika programu ksztatcenia danych studiow podyplomowych może Wymagać wtączenia

promotora wspierającego, będącego specjalistą w danej dziedzinie.

3. Pracę dypl'omową Słuchacz przygotowuje według wymogów dotyczących pisania pracy

dyplomowej ustalonych przez Uczelnię.

4. Przy ustateniu tematu pracy dyplomowej na danych studiach podyptomowych bierze się pod

uwagę zainteresowania naukowe Słuchacza, tematykę badawczą oraz aktualne potrzeby z zakresu

badań spotecznych. Temat zatwierdza promotor.

s 18

1. Podstawą zaliczenia seminarium dyptomowego jest uzyskanie od promotora pozytywnej oceny

pracy dyptomowej.

2. Stuchacz zobowiązany jest ziożyc zaakceptowanąprzez promotora pracę w 2 egzemplarzach w

dziekanacie w formie papierowej i el.ektronicznej w terminach ustalonych przez Opiekuna

Merytorycznego.

3. Dziekan w uzasadnionych przypadkach na wniosek promotora lub Stuchacza, może przesunąć

termin ztożenia pracy dyplomowej.

RozDzlAŁ 5.

s 19

1. Każda edycja studiów podyptomowych, kończy się egzaminem dyptomowym składanym w

terminie do 6 miesięcy od zakończenia zajęć. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan w

porozumieniu z opiekunem Merytorycznym' po spetnieniu przez Słuchacza warunków określonych

w ust. 3.

2. Dziekan w uzasadnionych przypadkach na wniosek Słuchacza, może zmienić termin egzaminu

dyplomowego.



3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a) uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów z modułów-przedmiotów, uzyskanie

okreśtonej w programie ksztatcenia ticzby punktów ECTS,

b) uzyskanie pozytywnej oceny izłożenie pracy dyplomowej, w terminach określonych w S 18

ust.2, jeżeti taka forma zakończenia studiów podypl,omowych jest przewidziana w programie

ksztatcenia,

c) rozticzenie się z Biblioteką Uczelni.

szz
1. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą:

a) jezeli program kształcenia przewiduje jako formę zakończenia Studiów podyptomowych-

przygotowanie pracy dyptomowej: Promotor, Recenzent oraz Dziekan atbo osoba przez niego

wyznaczona jako Przewodniczący,

b) w pozostatych przypadkach, jezeti program ksztatcenia nie przewiduje pisania pracy

dyptomowej jako formy zakończenia studiów podyptomowych- Dziekan albo osoba przez niego

wyznaczona jako Przewodniczący oraz Cztonkowie komisji Wyznaczeni przez opiekuna

Merytorycznego.

s23
1. Jeżeti program ksztatcenia przewiduje jako formę zakończenia studiów podyptomowych-

przygotowanie pracy dyptomowej, wówczas na egzaminie dyplomowym Stuchacz odpowiada na

pytania dotyczące probtematyki pracy i na pytania z zakresu programu ksztatcenia, w pozostatych

przypadkach - Stuchacz odpowiada na pytania z zakresu programu kształcenia.

Ż. w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego Stuchacz może

przystąpić do egzaminu dyptomowego w terminie poprawkowym Wyznaczonym przez Dziekana w

porozumieniu z Opiekunem Merytorycznym.

Do końcowej oceny l'iczy się ocena uzyskana w terminie poprawkowym.

3. ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen uzyskanych z odpowiedzi.

RozDzlAŁ 6.

UKoŃczENlE sTUDloW PoDYPLoMowYcH

s24
1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

a) jeżeti program ksztatcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych

przygotowanie pracy dypl'omowej- uzyskanie wszystkich zaticzeń, zdanie egzaminów z modułów-

przedmiotów ksztatcenia i uzyskanie okreśtonej W programie ksztatcenia ticzby punktow ECTS,

terminowe ztożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej, pozytywne zdanie egzaminu



dyplomowego,

b) w pozostatych przypadkach- jeżeti program ksztatcenia, nie przewiduje jako formę zakończenia

studiów podyptomowych przygotowanie pracy dyplomowej - uzyskanie wszystkich zaticzeń, zdanie

egzaminów z modutów_przedmiotów ksztatcenia i uzyskanie okreśtonej w programie ksztatcenia

ticzby punktow ECTS oraz uzyskanie pozytywnej oceny z innej przyjętej formy zakończenia

studiów podyptomowych ( najczęściej egzaminu dyplomowego)'

s25
1. Dokumentem ukończenia studiów podyptomowych jest ,,świadectwo ukończenia studiów

podyptomowych,,sporządzane wytącznie w języku potskim iwydawane przez Uczelnię w jednym

egzemptarzu.

Ż. Dowyrażenia wyniku studiów podypl,omowych na świadectwie ukończenia tych studiów, stosuje

się określenie,,wynik pozytywny''.

3. W terminie 30 dni od daty egzaminu dyptomowego Uczelnia sporządza i wydaje Absolwentowi

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych'

4. Nie dokonuje się sprostowań w świadectwie ukończenia studiów podyptomowych" świadectwo

zawierające błędy tub omytki podlega wymianie.

5. W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyptomowych Absotwent

Studiów podyptomowych może wystąić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie dupLikatu

świadectwa.

6. Duptikat świadectwa ukończenia Studiów podyptomowych wystawiany jest na oryginate druku

świadectwa, według wzoru obowiązującego W okresie wystawienia oryginatu. Jeżeti brak jest

druku wedtug Wzoru obowiązującego W danym czasie, duptikat wystawia się na przygotowanym

przez Uczetnię formularzu, zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

7. lnformację o wydaniu duptikatu świadectwa ukończenia studiów podyptomowych umieszcza się

w teczce akt osobowych Stuchacza. Duptikat ma moc oryginatu i może być wystawiany ponownie'

ROTDZIAL 7 .

SKREŚLENIE z LlsTY sŁUcHAczY

s26
1. Stuchacz zostaje skreśl'ony z listy Stuchaczy w wyniku:

a) pisemnej rezygnacji ze studiów podyptomowych,

b) nieztożenia pracy dyptomowej w terminie ustalonym praez opiekuna merytorycznego,

c) nieztożenia egzaminu dyptomowego, w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia zajęć,

d) rażącego l,ub uporczywego nieprzestrzegania Regutaminu studiow podyplomowych oraz

przepisow wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.

Ni\



2. Stuchacz moze zostać skreślony z listy Stuchaczy w wyniku:

a) niezaliczenia modutów-przedmiotów przewidzianych w programie ksztatcenia, w terminie

jednego miesiąca od zakończenia zajęć w danym semestrze,

b) niewniesienia optat za ksztatcenie oraz optat dodatkowych na studiach podyplomowych, w

terminach okreśtonych w zatącznikach do umowy o kształcenie na studiach podyptomowych,

3. Skreślenia z listy Stuchaczy dokonuje Dziekan.

4. Decyzję o skreśleniu z tisty stuchaczy doręcza się Stuchaczowi listem poleconym za zwrotnym

poświadczeniem odbioru na adres korespondencyjny wskazany przez Słuchacza.

5. od decyzji Dziekana w sprawie skreślenia z listy Stuchaczy, przysługuje Stuchaczowi odwotanie

do Rektora Ateneum - Szkoty Wyzszej w Gdańsku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

s27
1. Słuchacz skreślony z tisty Słuchaczy może ubiegać się o wznowienie studiów podyplomowych, w

kotejnej edycji studiów podyplomowych, o i[e zostata ona uruchomiona.

Ż. Zgodę na wznowienie studiów podyptomowych wydaje Dziekan na podstawie wniosku

Słuchacza. Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia optaty określonej w zarządzeniu Rektora.

528

1. obowiązujące Stuchacza optaty za ksztatcenie oraz opłaty dodatkowe na

podyplomowych określone są w zatącznikach do zawartej przez Uczelnię ze Słuchaczem

ksztatcenie na studiach podyplomowych, stanowiących jej integratną częśc.

2.Po skreśleniu z tisty Stuchaczy Stuchacz zobligowany jest do rozliczenia się z
zobowiązań wobec Uczelni, w tym do uiszczenia należności za studia podyplomowe do

skreś[enia.

RoZDZ|AŁ 8.

PosTANowlENlA KoŃcoWE

s29
Prawo do rozstrzygania kwestii nieobjętych niniejszym regu[aminem przysługuje Rektorowi.

s30
1. Niniejszy Regutamin obowiązuje od roku akademickiego 2016/z017 zzastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Postanowień niniejszego regutaminu nie stosuje się do studiów podyplomowych rozpoczętych

przed dniem jego wejścia w życie.

3. Do edycji studiów rozpoczętej w roku zoEł2o16 atbo wcześniej stosuje się regutaminy
1:

obowiązujące dla danych edycji tych studiów. ; ,
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