
Zaáącznik do Uchwaáy Nr 189. 
Senatu Akademickiego Politechniki PoznaĔskiej 

z dnia 25 wrzeĞnia.2019 r. 
Regulamin studiów podyplomowych 

I. Przepisy ogólne  
§ 1 

1. Studia podyplomowe na Politechnice PoznaĔskiej prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, w szczegól-
noĞci:  
1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz.U. poz. 1688, z póĨn. zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”,  
2) Statutu Politechniki PoznaĔskiej, zwanego dalej „Statutem”,  
3) Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice PoznaĔskiej, zwanego dalej „Regulaminem”.  

2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do sáuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Politechnice Po-
znaĔskiej, zwanej dalej „Uczelnią”.  

3. Studia podyplomowe prowadzone są na wydziaáach Uczelni.  
4. Studia podyplomowe trwają nie krócej niĪ 2 semestry i umoĪliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 

albo 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).  
5. Program studiów podyplomowych okreĞla efekty uczenia siĊ dla kwalifikacji cząstkowych uwzglĊdniające charakterystyki 

drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK okreĞlone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64, z póĨn. zm.) 

6. Uczestnikiem studiów podyplomowych moĪe byü osoba, która posiada kwalifikacjĊ peáQą co najmniej na poziomie 6 uzy-
skaną w systemie szkolnictwa wyĪszego i nauki. 

7. Studia podyplomowe, po ukoĔczeniu których nadawana jest kwalifikacja cząstkowa na poziomie 6 lub 7 PRK, przezna-
czone są dla osób legitymujących siĊ co najmniej dyplomem ukoĔczenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomem ukoĔ-
czenia studiów drugiego stopnia bąGĨ jednolitych magisterskich. 

8. Studia podyplomowe, po ukoĔczeniu których nadawana jest kwalifikacja cząstkowa na poziomie 8 PRK przeznaczone są 
dla osób legitymujących siĊ dyplomem doktorskim. 

9. Przypisanie poziomów PRK do kwalifikacji nadawanych po ukoĔczeniu studiów podyplomowych oraz wáączenie do Zinte-
growanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukoĔczeniu studiów podyplomowych i innych form ksztaáce-
nia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 
oraz z 2018 r. poz. 650) naleĪy do zadaĔ senatu Uczelni.  

10. Studia podyplomowe mogą byü prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.  
11. 6áuchaczami studiów podyplomowych mogą byü obywatele polscy oraz cudzoziemcy.  
12. ZajĊcia na studiach podyplomowych mogą byü prowadzone zarówno w jĊzyku polskim, jak i w jĊzyku obcym.  
13. Studia podyplomowe są odpáatne.  
 
II. Tworzenie i likwidacja studiów podyplomowych  

§ 2 
1. Uczelnia moĪe prowadziü studia podyplomowe w zakresie obszaru ksztaácenia, z którym związany jest co najmniej jeden 

kierunek studiów prowadzonych przez UczelniĊ.  
2. Studia podyplomowe powoáuje rektor na wniosek dziekana wydziaáu.  
3. Program studiów podyplomowych jest zatwierdzany przez senat Uczelni na wniosek rady wydziaáu. 
4. Wniosek o powoáanie lub kolejną edycjĊ studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 1) skáada w Sekcji Ksztaácenia 

Doktorantów i Studiów Podyplomowych dziekan wydziaáu, nie póĨniej niĪ 4 miesiące przed proponowaną datą rozpoczĊ-
cia studiów.   

5. Do wniosku o powoáanie studiów podyplomowych naleĪy doáączyü:  
1) pismo przewodnie podpisane przez dziekana;  
2) uchwaáĊ rady wydziaáu w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;  
3) propozycjĊ programu ksztaácenia z obsadą dydaktyczną zajĊü w jĊzyku polskim i angielskim (wzór – zaáącznik nr 2);  
4) kartĊ efektów ksztaácenia z okreĞleniem poziomu PRK (wzór – zaáącznik nr 3);  
5) karty opisów przedmiotów / moduáów ksztaácenia z przypisaną im liczbą godzin i punktów ECTS (wzór – zaáącznik nr 4);  
6) wstĊpny preliminarz budĪetu studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 5);  
7) metryczkĊ studiów podyplomowych z informacjami do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni (wzór – zaáącz-

nik nr 6);  
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6. Wniosek o kolejną edycjĊ powoáanych studiów winien zawieraü dokumenty okreĞlone w § 2, ust. 5, pkt 1, 3, 6, 7. 
7. W przypadku korekty programu naleĪy záRĪ\ü dokumenty okreĞlone w § 2, ust. 5, pkt 2, 3, 4, 5. 
8. W przypadku zmiany nazwy studiów podyplomowych naleĪy záRĪ\ü pismo do rektora uzasadniające powód zmiany nazwy. 

Zmiany nazwy studiów podyplomowych dokonuje senat Uczelni. 
9. Po wydaniu przez rektora Uczelni zarządzenia o powoáaniu studiów podyplomowych lub po wznowieniu kolejnej edycji 

studiów podyplomowych i powoáaniu kierownika studiów, Sekcja Ksztaácenia Doktorantów i Studiów Podyplomowych za-
mieszcza informacje o studiach na stronie internetowej Uczelni, zgodnie z otrzymaną metryczką studiów.  

 
§ 3 

1. Studia podyplomowe uruchamia siĊ przy zakwalifikowaniu sáuchaczy w liczbie zapewniającej peáne sfinansowanie studiów.  
2. W przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów podyplomowych, jej numer przechodzi na kolejną uruchomioną edycjĊ.  
3. Kierownik studiów podyplomowych w ciągu 14 dni od zakoĔczenia rekrutacji skáada w Sekcji Ksztaácenia Doktorantów  

i Studiów Podyplomowych informacjĊ o wynikach rekrutacji.  
4. Na wniosek kierownika studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 7), przekazany w wersji papierowej i elektronicznej, 

Sekcja Ksztaácenia Doktorantów i Studiów Podyplomowych nadaje numery albumów sáuchaczom studiów.  
 

§ 4 
1. Studia podyplomowe likwiduje rektor na wniosek dziekana wydziaáu.  
2. Do wniosku o likwidacjĊ studiów podyplomowych naleĪy doáączyü:  

1) uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych,  
2) uchwaáĊ rady wydziaáu w sprawie likwidacji studiów podyplomowych. 

3. W przypadku likwidacji studiów podyplomowych Uczelnia zapewnia kontynuowanie studiów, zgodnie z rozpoczĊtym cy-
klem, wszystkim sáuchaczom, którzy rozpoczĊli studia.  

4. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych w ciągu kolejnych 5 lat, zostają one zlikwidowane zarządzeniem 
rektora Uczelni.  

 
III. Program i organizacja studiów podyplomowych  

§ 5 
1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niĪ 2 semestry. Program ksztaácenia powinien umoĪliwiü uzyskanie przez sáuchacza 

co najmniej 30 punktów ECTS, przy czym wydziaá prowadzący studia podyplomowe okreĞla efekty uczenia siĊ, sposób 
ich weryfikowania i dokumentacji, w szczególnoĞci warunki ukoĔczenia studiów.  

2. Studia podyplomowe o specjalizacji nauczycielskiej przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadze-
nia zajĊü) obejmują: moduá dotyczący dydaktyki przedmiotu realizowany w wymiarze 60 godzin, moduá przygotowania 
merytorycznego – realizowany w wymiarze zapewniającym merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotu oraz 
praktykĊ realizowaną w wymiarze 60 godzin.  

3. Studia podyplomowe o specjalizacji nauczycielskiej prowadzone w zakresie przygotowania pedagogicznego trwają co 
najmniej 3 semestry i prowadzone są w wymiarze co najmniej 270 godzin. Wymagane jest odbycie praktyki w wymiarze 
co najmniej 150 godzin.  

4. Program studiów podyplomowych winien obejmowaü prowadzące do osiągniĊcia zaáRĪonych efektów uczenia siĊ:  
1) wybrane dziaáy nauki lub sztuki, które stanowią podstawĊ dla specjalizacji zawodowej sáuchaczy,  
2) wybrane zagadnienia aktualizujące wiedzĊ, umiejĊtnoĞci i kompetencje sáuchaczy,  
3) zestaw przedmiotów specjalistycznych.  

5. Program studiów podyplomowych powinien przewidywaü záRĪenie pracy koĔcowej i/lub egzaminu koĔcowego.  
 

§ 6 
1. ZajĊcia na studiach prowadzą, z zastrzeĪeniem ust. 2 oraz art. 118 Ustawy, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na 

Uczelni.  
2. W celu poszerzenia przekazywanej wiedzy, zwáaszcza jej aspektów praktycznych, prowadzenie zajĊü moĪna powierzyü:  

1) emerytowanym nauczycielom akademickim Uczelni,  
2) nauczycielom akademickim zatrudnionym w innych uczelniach wyĪszych,  
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3) osobom spoza Uczelni, wyróĪniającym siĊ wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, specjalistom w dziedzinach objĊ-
tych programem studiów.  

 
§ 7 

1. Kierownika studiów podyplomowych powoáuje rektor na czas okreĞlony, z wynagrodzeniem miesiĊcznym (dodatkiem funk-
cyjnym), zgodnym z preliminarzem studiów.  

2. Osobami powoáywanymi na kierownika studiów podyplomowych mogą byü nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni.  
3. Do zakresu obowiązków kierownika studiów podyplomowych naleĪy organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem, a 

w szczególnoĞci:  
1) organizacja rekrutacji na studia,  
2) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów obejmującej ewidencjĊ sáuchaczy, teczki osobowe oraz inne 

materiaáy dokumentujące przebieg studiów,  
3) dbaáRĞü o wysoki poziom merytoryczny programu studiów,  
4) przedstawienie rektorowi za poĞrednictwem Sekcji Ksztaácenia Doktorantów i Studiów Podyplomowych sprawozdania 

z wyników rekrutacji i listy osób przyjĊtych na studia podyplomowe w terminie do 14 dni od zakoĔczenia rekrutacji, 
5) wydawanie decyzji o wynikach postĊpowania kwalifikacyjnego, 
6) wystawianie zaĞwiadczeĔ o uczestnictwie w studiach podyplomowych, 
7) rozpatrywania wniosków sáuchaczy dotyczących toku studiów. 

 
§ 8 

1. Wydziaá prowadzący studia podyplomowe zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomo-
wych sáuchaczy. W tym celu zakáadana jest teczka akt osobowych sáuchacza, która jest opisana minimum nastĊpującymi 
danymi: nazwa studiów podyplomowych, numer edycji, imiona i nazwisko sáuchacza, numer albumu.  

2. W teczce przechowuje siĊ:  
1. dokumenty związane z przyjĊciem kandydata na studia podyplomowe tj.: 

a) podanie o przyjĊcie na studia podyplomowe (wzór – zaáącznik nr 8);  
b) kopiĊ decyzji o wynikach postĊpowania kwalifikacyjnego (wzór – zaáącznik nr 9);  
c) kopiĊ dyplomu ukoĔczenia studiów wyĪszych (ew. zaĞwiadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu eg-

zaminu dyplomowego) potwierdzoną przez osobĊ odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu stu-
diów podyplomowych;  

d) egzemplarz umowy o warunkach odpáatnoĞci za usáugi edukacyjne Ğwiadczone przez PolitechnikĊ PoznaĔską 
Váuchaczom studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 10);  

2. dokumenty związane z przebiegiem i ukoĔczeniem studiów podyplomowych, tj.:  
a) kartĊ sáuchacza studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 11);  
b) noĞnik z pracą koĔcową (jeĪeli jest przewidziana w programie studiów);  
c) protokóá egzaminu koĔcowego studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 12)  
d) kopiĊ�Ğwiadectwa ukoĔczenia studiów podyplomowych; 
e) potwierdzenie odbioru Ğwiadectwa ukoĔczenia studiów podyplomowych przez osobĊ odbierająFą�Ğwiadectwo 

(wzór – zaáącznik nr 13); honoruje siĊ potwierdzenie odbioru przesyáki pocztowej;  
f) kopiĊ decyzji o skreĞleniu z listy sáuchaczy studiów podyplomowych (jeĪeli dotyczy, wzór – zaáącznik nr 14);  
g) kopiĊ decyzji o wznowieniu studiów podyplomowych przez sáuchacza (jeĪeli dotyczy, wzór – zaáącznik nr 15).  

 
IV. Przyjċcie na studia podyplomowe  

§ 9 
1. O przyjĊcie na studia podyplomowe na Uczelni mogą siĊ ubiegaü osoby speániające warunek okreĞlony w § 1 ust. 6.  
2. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa siĊ zgodnie z warunkami, o których mowa we wniosku o powoáanie lub kolejną 

edycjĊ studiów.  
3. Kandydaci ubiegający siĊ o przyjĊcie na studia podyplomowe skáadają w sekretariacie wskazanym przez kierownika stu-

diów dokumenty okreĞlone w § 8 ust. 2, pkt 1, lit. a) i c) oraz skierowanie z zakáadu pracy, o ile pracodawca skierowaá 
kandydata na studia podyplomowe.   

4. Dokumenty moĪna równieĪ przesáDü listownie na adres sekretariatu.  
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5. Dopuszcza siĊ moĪliwoĞü záRĪenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Doku-

menty przekazywane elektronicznie muszą byü podpisane. Oryginaáy dokumentów muszą byü záRĪone w sekretariacie 
najpóĨniej na pierwszym zjeĨdzie studiów podyplomowych.  

6. Dodatkowo naleĪy przedáRĪ\ü do wglądu dowód osobisty lub paszport w celu zweryfikowania poprawnoĞci danych. 
7. PostĊpowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powoáana przez dziekana wydziaáu, na wniosek kierownika studiów 

podyplomowych.  
8. Kandydat otrzymuje decyzjĊ o wynikach postĊpowania kwalifikacyjnego podpisaną przez kierownika studiów podyplomo-

wych (wzór – zaáącznik nr 9).  
9. Dokumenty osób nieprzyjĊtych na studia podyplomowe (niezakwalifikowanie siĊ lub nieuruchomienie studiów) zwracane 

Vą kandydatom przez sekretariat.  
 

§ 10 
Warunkiem przyjĊcia na studia podyplomowe jest:  
1) speánienie warunków okreĞlonych w zarządzeniu powoáującym studia,  
2) uzyskanie pozytywnego wyniku postĊpowania kwalifikacyjnego,  
3) wniesienie opáaty z tytuáu uczestnictwa w studiach, w kwocie odpowiadającej co najmniej udziaáowi w zajĊciach pierw-

szego semestru lub w indywidualnych przypadkach, na wniosek kandydata, w kwocie okreĞlonej przez dziekana; warunki 
opáat za studia wpisuje siĊ do umowy o warunkach odpáatnoĞci; w przypadku nieprzyjĊcia na studia podyplomowe wnie-
siona opáata podlega zwrotowi. Dziekan wskazuje termin wniesienia opáat (z moĪliwoĞcią opáaty w ratach) za usáugi edu-
kacyjne na studiach podyplomowych. Warunki opáat za studia wpisuje siĊ do umowy o warunkach odpáatnoĞci. 

4) podpisanie umowy o warunkach odpáatnoĞci za usáugi edukacyjne Ğwiadczone przez UczelniĊ sáuchaczom studiów pody-
plomowych.  

 
V. Prawa i obowiĆzki sâuchaczy studiów podyplomowych  

§ 11 
1. 6áuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:  

1) korzystania z pomieszczeĔ, urządzeĔ i innych Ğrodków materialnych sáXĪących do realizacji programu studiów pody-
plomowych,  

2) korzystania z Biblioteki Uczelni oraz biblioteki wydziaáowej na zasadach okreĞlonych w regulaminach tych bibliotek,  
3) otrzymania zaĞwiadczenia o podjĊciu i odbywaniu studiów podyplomowych, wydanego przez kierownika studiów,  
4) zgáaszania uwag kierownikowi studiów podyplomowych dotyczących organizacji studiów, programu studiów oraz 

pracy nauczycieli akademickich i obsáugi techniczno-administracyjnej,  
5) korzystania z usáug elektronicznych oferowanych przez UczelniĊ.  

2. 6áuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do:  
1) uzyskania wszystkich zaliczeĔ oraz zdania z wynikiem co najmniej dostatecznym wszystkich egzaminów ustalonych 

w planie studiów podyplomowych,  
2) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni,  
3) niezwáocznego powiadomienia pracownika administracyjnego, odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji prze-

biegu studiów podyplomowych, o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych wymaganych przez UczelniĊ,  
4) terminowego wnoszenia wymaganych opáat; termin wniesienia opáat (z moĪliwoĞcią opáaty w ratach) za usáugi edu-

kacyjne na studiach podyplomowych wskazuje dziekan; opáata moĪe byü wniesiona przez jednostkĊ delegująFą na 
studia podyplomowe; na pisemny wniosek sáuchacza dziekan moĪe ustaliü dla sáuchacza indywidualne terminy wno-
szenia opáat,  

5) uczestnictwa w zajĊciach dydaktycznych przewidzianych planem i harmonogramem studiów podyplomowych,  
6) ]áRĪenia do kierownika studiów podyplomowych pisemnej rezygnacji ze studiów podyplomowych w przypadku za-

przestania ich kontynuacji.  
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VI. Zaliczenia i egzaminy  

§ 12 
1. Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje kartĊ sáuchacza studiów podyplomowych (wzór - zaáącznik nr 11).  
2. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje siĊ nastĊpujące oceny:  

1) bardzo dobry (5,0),  
2) dobry plus (4,5),  
3) dobry (4,0),  
4) dostateczny plus (3,5),  
5) dostateczny (3,0),  
6) niedostateczny (2,0).  

3. Graniczny termin uzyskania zaliczeĔ i záRĪenia egzaminów przypada na termin zakoĔczenia studiów podyplomowych 
okreĞlony we wniosku o powoáanie lub kolejną edycjĊ studiów.  

 
VII. Ukoĕczenie studiów podyplomowych  

§ 13 
1. Warunkiem ukoĔczenia studiów podyplomowych jest:  

1) uzyskanie zaliczeĔ oraz zdanie egzaminów okreĞlonych w programie studiów,  
2) ]áRĪenie pracy koĔcowej i pozytywna ocena z obrony pracy koĔcowej (jeĪeli jest przewidziana w programie studiów),  
3) ]áRĪenie egzaminu koĔcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (jeĪeli jest przewidziany w programie studiów).  

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu koĔcowego lub obrony pracy koĔcowej jest uzyskanie przez sáuchacza liczby 
punktów ECTS przewidzianej w programie studiów.  

 
§ 14 

1. =áRĪenie i obrona pracy koĔcowej przez sáuchacza, o ile jest przewidziana w programie studiów, powinna nastąpiü przed 
upáywem 2 miesiĊcy od dnia zakoĔczenia zajĊü.  

2. Praca koĔcowa, oceniana przez promotora, moĪe byü wykonana indywidualnie bąGĨ zespoáowo. JeĪeli praca jest wyko-
nywana jako projekt zespoáowy, musi zostaü wskazane autorstwo jej poszczególnych czĊĞci lub wkáad autorów.  

 
§ 15 

1. Egzamin koĔcowy, o ile jest przewidziany w planie studiów, odbywa siĊ przed komisją, powoáaną przez dziekana wydziaáu 
na wniosek kierownika studiów, w skáadzie minimum trzech osób.  

2. W skáad komisji wchodzą osoby merytorycznie związane z tematyką studiów, w tym prowadzący pracĊ koĔcową, o ile jest 
ona przewidziana w programie studiów.  

3. Egzamin koĔcowy powinien obejmowaü problematykĊ studiów podyplomowych z uwzglĊdnieniem tematyki pracy koĔco-
wej, o ile jest ona przewidziana w programie studiów.  

4. Egzamin koĔcowy powinien siĊ odbyü przed upáywem 1 miesiąca od dnia:  
1) uzyskania i zdania, niezbĊdnych do ukoĔczenia studiów, zaliczeĔ i egzaminów,  
2) ]áRĪenia pracy koĔcowej, w przypadku, gdy jest ona przewidziana w programie studiów. Termin egzaminu koĔcowego 

wyznacza kierownik studiów.  
5. W przypadku uzyskania z egzaminu koĔcowego oceny niedostatecznej, sáuchaczowi przysáuguje prawo powtórnego przy-

stąpienia do tego egzaminu w terminie do 3 miesiĊcy od daty pierwszego egzaminu.  
 

§ 16 
Na wniosek sáuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów moĪe jednorazowo przedáXĪ\ü termin záRĪenia i 
obrony pracy koĔcowej lub egzaminu koĔcowego do 12 miesiĊcy od terminu zakoĔczenia edycji studiów.  

 
§ 17 

1. Na Ğwiadectwie ukoĔczenia studiów podyplomowych umieszczony jest wynik, który komisja ustala, na podstawie sumy 
zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku: Ğredniej ocen zaliczeĔ i egzaminów (z wagą 0,6), oceny pracy koĔcowej  
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(z wagą 0,2) i oceny egzaminu koĔcowego (z wagą 0,2), nastĊpująco:  
· 4,76 - 5,00 (5,0) bardzo dobry A  
· 4,26 - 4,75 (4,5) dobry plus B  
· 3,76 - 4,25 (4,0) dobry C  
· 3,26 - 3,75 (3,5) dostateczny plus D  
· do 3,25 (3,0) dostateczny E  

2. JeĪeli program studiów nie przewiduje przygotowania pracy koĔcowej albo egzaminu koĔcowego, to do obliczenia wyniku, 
o którym mowa w ust. 1, stosuje siĊ wagi: 0,73 dla Ğredniej ocen zaliczeĔ i egzaminów oraz 0,27 odpowiednio dla egza-
minu koĔcowego albo oceny obrony pracy koĔcowej.  

3. Warunkiem wydania Ğwiadectwa ukoĔczenia studiów podyplomowych sáuchaczowi jest uregulowanie wszystkich zobo-
wiązaĔ wobec Uczelni.  

4. ĝwiadectwo ukoĔczenia studiów podyplomowych wystawia Sekcja Ksztaácenia Doktorantów i Studiów Podyplomowych 
na wniosek kierownika studiów záRĪony w wersji papierowej i elektronicznej (wzór – zaáącznik nr 16). Warunkiem wysta-
wienia Ğwiadectwa jest záRĪenie kompletnych akt uczestnika studiów przez kierownika studiów w Sekcji Ksztaácenia Dok-
torantów i Studiów Podyplomowych. 

5. W razie utraty Ğwiadectwa ukoĔczenia studiów podyplomowych, Uczelnia moĪe wydaü absolwentowi duplikat Ğwiadectwa 
na jego pisemny wniosek. Koszty wydania duplikatu Ğwiadectwa ponosi absolwent.  

 
VIII. Skreğlenia z listy sâuchaczy studiów podyplomowych  

§ 18 
1. Dziekan skreĞla sáuchacza z listy sáuchaczy w przypadku:  

1) niepodjĊcia studiów podyplomowych;  
2) rezygnacji ze studiów podyplomowych;  
3) stwierdzenia braku postĊpu w nauce; 
4) nieobecnoĞci na zajĊciach w wymiarze powyĪej 70% zajĊü przewidzianych w planie studiów podyplomowych; 
5) nieuzyskania zaliczeĔ i niezáRĪenia egzaminów, ustalonych w planie studiów podyplomowych;  
6) niezáRĪenia pracy koĔcowej w terminie zgodnym z § 14 ust. 1 lub egzaminu koĔcowego w terminie zgodnym z § 15 

ust. 4; z wyáączeniem § 16 
7) uzyskania oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu koĔcowego;  

2. Dziekan moĪe skreĞliü sáuchacza z listy sáuchaczy, w przypadku:  
1) niewniesienia opáat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych;  
2) niepodpisania przez sáuchacza umowy o warunkach odpáatnoĞci za usáugi edukacyjne Ğwiadczone przez UczelniĊ 

Váuchaczom studiów podyplomowych;  
3) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni.  

3. DecyzjĊ o skreĞleniu z listy sáuchaczy studiów podyplomowych (wzór – zaáącznik nr 14) podejmuje i podpisuje dziekan 
wydziaáu prowadzącego studia podyplomowe na wniosek kierownika studiów podyplomowych. 

4. W przypadku sáuchacza skierowanego przez pracodawcĊ, kierownik studiów powiadamia pracodawcĊ o przyczynie skre-
Ğlenia z listy sáuchaczy.  

 
IX. Wznowienia studiów podyplomowych  

§ 19 
1. Osoba skreĞlona z listy sáuchaczy studiów podyplomowych, z innych przyczyn niĪ naruszenie przepisów obowiązujących 

w Uczelni, ma prawo, po ponownym wniesieniu opáat, do uczestnictwa bez postĊpowania kwalifikacyjnego przy kolejnej 
edycji studiów podyplomowych. 

2. 6áuchacz, który zrezygnowaá z uczestnictwa w studiach podyplomowych w trakcie ich trwania, moĪe wznowiü naukĊ przy 
kolejnej edycji studiów podyplomowych (pod warunkiem ich uruchomienia) bez postĊpowania kwalifikacyjnego. Wyma-
gane jest wniesienie opáaty za czĊĞü zajĊü, której sáuchacz nie opáaciá przed rezygnacją.  

3. 6áuchaczy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obowiązuje ponowne skáadanie egzaminów i zaliczanie przedmiotów, z których 
uzyskali oceny co najmniej dostateczne.  
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4. 6áuchacz, który rezygnuje z uczestnictwa w studiach podyplomowych przed ich rozpoczĊciem, ma prawo do zwrotu wnie-

sionej opáaty za studia na zasadach okreĞlonych w umowie o warunkach odpáatnoĞci za usáugi edukacyjne Ğwiadczone 
przez UczelniĊ sáuchaczom studiów podyplomowych.  

 
 
X. Postanowienia koĕcowe  

§ 20 
1. Od decyzji wydanych przez dziekana lub kierownika studiów podyplomowych sáuchaczowi studiów podyplomowych przy-

Váuguje odwoáanie przez dziekana wydziaáu prowadzącego studia podyplomowe do rektora Uczelni w terminie 14 dni od 
daty dorĊczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.  

2. Ostateczną instancją odwoáawczą we wszystkich sprawach objĊtych regulaminem jest rektor Uczelni.  
3. W sprawach dotyczących studiów podyplomowych, nieobjĊtych regulaminem, decyduje rektor Uczelni.  
4. Regulamin wchodzi w Īycie z dniem 1 paĨdziernika 2019 r.  Uczestnicy studiów podyplomowych rozpoczĊtych przed tą 

datą, koĔczą studia wg zasad obowiązujących w chwili podjĊcia studiów.  
 
 
ZaâĆczniki:  
1. Wniosek o powoáanie lub kolejną edycjĊ studiów podyplomowych  
2. Propozycja programu studiów podyplomowych z obsadą zajĊü dydaktycznych w jĊzyku polskim i angielskim  
3. Karta efektów uczenia siĊ z okreĞlonym poziomem PRK  
4. Karta opisu przedmiotu / moduáu ksztaácenia  
5. Preliminarz budĪetu studiów podyplomowych  
6. Metryczka studiów podyplomowych  
7. Wniosek o nadanie numerów albumów sáuchaczom studiów podyplomowych  
8. Podanie o przyjĊcie na studia podyplomowe  
9. Decyzja o wynikach postĊpowania kwalifikacyjnego  
10. Umowa o warunkach odpáatnoĞci za usáugi edukacyjne Ğwiadczone przez PolitechnikĊ PoznaĔską sáuchaczom studiów 

podyplomowych  
11. Karta sáuchacza studiów podyplomowych  
12. Protokóá egzaminu koĔcowego studiów podyplomowych  
13. Potwierdzenie odbioru Ğwiadectwa studiów podyplomowych  
14. Decyzja o skreĞleniu z listy sáuchaczy studiów podyplomowych 
15. Decyzja o wznowieniu studiów podyplomowych przez sáuchacza  
16. Wniosek o wydanie Ğwiadectwa studiów podyplomowych. 



Zaáącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych 

 

WNIOSEK O POWOáANIE LUB KOLEJNą EDYCJĊ1 STUDIÓW 
PODYPLOMOWYCH 

(wniosek skáada dziekan) 
  
Wydziaá   

......................................................................................................................................... 
 
Nazwa studiów podyplomowych: 

......................................................................................................................................... 

Nr studiów/ nr edycji: 

..................... 
(w przypadku 
powoáania SP 
numer nadaje R4E) 

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe 
1. Wymagane kierunki ukoĔczenia studiów wyĪszych przez kandydatów na studia podyplomowe:  
............................................................................................................................................. 
2. Inne wymagania: 
............................................................................................................................................. 
3. PostĊpowanie kwalifikacyjne:   Egzamin         Rozmowa wstċpna         Inne   
4. Warunkiem przyjĊcia na studia jest speánienie: kryteriów naboru i pozytywny przebieg postĊpowania 

kwalifikacyjnego oraz wniesienie opáaty z tyt. uczestnictwa w studiach w wysokoĞci: .......................... zá. 

Czas trwania i forma studiów podyplomowych 
1. Studia trwają: 2 semestry     3 semestry       4 semestry  
2. Okres trwania studiów: od .......................... do ..........................  
3. Forma studiów:  

stacjonarne         niestacjonarne  
4. Warunkiem ukoĔczenia studiów jest:  

uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS   
obrona pracy koĔcowej z wynikiem pozytywnym  
]áRĪenie egzaminu koĔcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym  

5. Studia umoĪliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowej zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie:  
6    7   8  

Propozycja kandydata na kierownika studiów 
1. Osoba proponowana na kierownika studiów: 
............................................................................................................................................. 
2. Forma zatrudnienia w Politechnice PoznaĔskiej: 
............................................................................................................................................. 
3. Propozycja wynagrodzenia za kierowanie studiami (liczba miesiĊcy x stawka): ...................................................... 

 
 
 
 ................................................. 
                                                                                                                                                     podpis Dziekana 
 
Do wniosku naleīy zaâĆczyý: 
1. UchwaáĊ rady wydziaáu o utworzeniu studiów podyplomowych 
2. PropozycjĊ programu ksztaácenia z obsadą dydaktyczną zajĊü w jĊzyku polskim i angielskim 
3. KartĊ efektów uczenia siĊ z okreĞleniem poziomu PRK 
4. Karty opisu przedmiotów / moduáów ksztaácenia 
5. Preliminarz budĪetu studiów 
6. MetryczkĊ studiów podyplomowych 

                                                        
1 W przypadku kolejnej edycji studiów nie jest wymagana uchwaáa RW; jeĪeli nie nastĊpuje korekta programu ksztaácenia, nie są       
wymagane Karta efektów uczenia siĊ i Karty opisu przedmiotów / moduáów ksztaácenia 



Zaáącznik nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych 
 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
/NAZWA, NUMER SP/ 

 
 
Semestr I 

 

 
 

Semestr II 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ECTS ProwadzĆcy 
W C L P/S 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Suma godzin Ogóâem     xxxx       
 
 ………………………………………………….……… 
 Podpis Kierownika studiów podyplomowych 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba godzin 

ECTS ProwadzĆcy 
W C L P/S 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Suma godzin Ogóâem     xxxx       
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GRADUATE PROGRAM 
/NAME, NUMBER/ 

 
 
Semestr I 

 

 
 

Semestr II 

No. Subject name 
Numer of hours 

ECTS Tutor 
W C L P/S 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Sum of hours Altogether    xxxx       
 
 ………………………………………………….……… 
 Podpis Kierownika studiów podyplomowych 

No. Subject name 
Numer of hours 

ECTS Tutor 
lec dis lab pro 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Sum of hours Altogether    xxxx       



Zaáącznik nr 3 do Regulaminu studiów podyplomowych 
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE – KARTA EFEKTÓW UCZENIA SIĊ  
 

Wydziaá/Instytut Nr studiów 
            

Nazwa studiów podyplomowych Forma studiów 
(stacjonarne, niestacjonarne) 

             

Sumaryczna liczba godzin Liczba semestrów 
Ogóáem:             
w tym:  Liczba punktów ECTS 

Wykáady: ... ûwiczenia: ... Laboratoria: ... Projekty / seminaria: ...       

Cel studiów 
      

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyīszego po 
uzyskaniu kwalifikacji peânej na 

poziomie 4 

Efekty uczenia siċ Sposoby weryfikacji i dokumentacji 
efektów uczenia siċ 

Wiedza: 
P6(7,8)S_WG GáĊbia i zakres / 
kompletnoĞü perspektywy poznawczej 
i zaleĪnoĞci 

  

P6(7,8)S_WK Kontekst / 
uwarunkowania, skutki 

  

Umiejċtnoğci: 
P6(7,8)S_UW Wykorzystanie wiedzy / 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

  

P6(7,8)S_UK Komunikowanie siĊ / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi; 
upowszechnianie wiedzy w Ğrodowisku 
naukowym; posáugiwanie siĊ jĊzykiem 
obcym 

  

P6(7,8)S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespoáowa   

P6(7,8)S_UU Uczenie siĊ / planowanie 
Záasnego rozwoju i rozwoju innych osób   

Kompetencje spoâeczne: 
P6(7,8)S_KK Oceny / krytyczne 
podejĞcie   

P6(7,8)S_KO OdpowiedzialnoĞü / 
wypeánianie zobowiązaĔ spoáecznych; 
dziaáanie na rzecz interesu publicznego 

  

P6(7,8)S_KR Rola zawodowa / 
niezaleĪnoĞü i rozwój etosu   
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STUDIA PODYPLOMOWE – KARTA OPISU MODUáU KSZTAáCENIA 

 

Nazwa moduáu/przedmiotu Kod 

            
Nazwa studiów podyplomowych 
      

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Przedmiot oferowany w jĊzyku 
(polskim, angielskim) 

      

Rok / Semestr 

            

Godziny  Liczba punktów 

Wykáady: ... ûwiczenia: ... Laboratoria: ... Projekty / seminaria: ...       
Odpowiedzialny za przedmiot / wykâadowca: 

........ 
e-mail:        
tel.        
Wydziaá       
ul.      , 60-965 PoznaĔ 
fax.:        

Odpowiedzialny za przedmiot / wykâadowca: 
........ 
e-mail:        
tel.        
Wydziaá       
ul.      , 60-965 PoznaĔ 
fax.:        

Wymagania wstċpne w zakresie wiedzy, umiejċtnoğci, kompetencji spoâecznych: 

1. Wiedza:       

2. Umiejċtnoğci:       

3. Kompetencje 
spoâeczne:       

Cel przedmiotu:       

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyīszego po 
uzyskaniu kwalifikacji peânej na 

poziomie 4 

Efekty uczenia siċ Sposoby weryfikacji efektów 
uczenia siċ 

Wiedza: 
P6(7,8)S__WG GáĊbia i zakres / 
kompletnoĞü perspektywy poznawczej i 
zaleĪnoĞci 

  

P6(7,8)S_WK Kontekst / 
uwarunkowania, skutki 

  

Umiejċtnoğci: 
P6(7,8)S_UW Wykorzystanie wiedzy / 
rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania 

  

P6(7,8)S_UK Komunikowanie siĊ / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi; 
upowszechnianie wiedzy w Ğrodowisku 
naukowym; posáugiwanie siĊ jĊzykiem 
obcym 

  

P6(7,8)S_UO Organizacja pracy / 
planowanie i praca zespoáowa   

P6(7,8)S_UU Uczenie siĊ / planowanie 
Záasnego rozwoju i rozwoju innych osób   

Kompetencje spoâeczne: 
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P6(7,8)S_KK Oceny / krytyczne 
podejĞcie   

P6(7,8)S_KO OdpowiedzialnoĞü / 
wypeánianie zobowiązaĔ spoáecznych; 
dziaáanie na rzecz interesu publicznego 

  

P6(7,8)S_KR Rola zawodowa / 
niezaleĪnoĞü i rozwój etosu   

 
 

TREĞCI PROGRAMOWE 

Lp. Problematyka ogólna Zagadnienia szczegóâowe L. godzin 

1    

2     

3    

Sposoby sprawdzenia efektów uczenia siċ 
F – ocena formujĆca (czĆstkowa)1); P – ocena podsumowujĆca2) 

F  

P  

Literatura podstawowa:  
1.   
2.  
Literatura uzupeâniajĆca:  
3.  

ObciĆīenie pracĆ studenta 
forma aktywnoğci godzin 

Godziny kontaktowe z nauczycielem  
Indywidualne konsultacje  
Przygotowanie do egzaminu  
Inne  

SUMA  

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu (wpisuje kierownik studiów)  

1) Np. za dyskusjĊ, kolokwium, rozwiązanie zadania 
2) Np. za egzamin, projekt koĔczący przedmiot 



I. Wynagrodzenia z pochodnymi (I.1+I.2+I.3) 0,00

I.1. Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)* 0,00

1.1. Dodatki funkcyjne 0,00

1.2 Dodatki specjalne 0,00

I.2. Usługi osób fizycznych (umowa zlecenie)* 0,00

2.1. Osoby zatrudnione na Politechnice Poznańskiej 0,00

2.2. Osoby niezatrudnione na Politechnice Poznańskiej 0,00

I.3. Pochodne od wynagrodzenia 0,00

3.1. Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe 0,00

3.2. Fundusz pracy 0,00

II. Wydatki rzeczowe (II.1+II.2+II.3+II.4) 0,00

II.1. Materiały 0,00

II.2. Wyposażenie 0,00

II.3. Podróże służbowe 0,00

II.4. Usługi obce 0,00

III. Razem koszty bezpośrednie (I+II) 0,00

IV. Razem koszty pośrednie (25% od III) 0,00

IV.1 Fundusz k. ogólnoinstytutowe (KOI) 15% 0,00

IV.2 Fundusz k. ogólnowydziałowe (KOW) 5% 0,00

IV.3 Fundusz k. ogólnouczelniane (KOU) 5% 0,00

V. Razem koszty (III + IV) 0,00

VI. Planowane przychody 0,00

VI.1 Planowana liczba słuchaczy 0,00

VI.2 Planowana opłata za jednego słuchacza 0,00

podpis Dziekana

Nr studiów:

Załącznik nr 5 do Regulaminu studiów podyplomowych

Preliminarz budżetu studiów podyplomowych

Wydział:

Nazwa studiów:      
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Nazwa studiów podyplomowych  
Symbol SP –  

numer edycji:  
Cykl ksztaácenia liczba semestrów: 

liczb godzin: 
Czas trwania studiów od / dd-mm-rrrr/ 

do / dd-mm-rrrr/ 
Terminy zgáoszeĔ od /dd-mm-rrrr/ 

do /dd-mm-rrrr/ 
Terminy zajĊü jakie dni miesiąca, ile razy w miesiącu 
Zasady naboru np. kolejnoĞü zgáoszeĔ 
Koszt udziaáu w studiach  
jednej osoby 

]á 

Uwagi, objaĞnienia, waĪne informacje dotyczące 
organizacji studiów odpáatnoĞci i jej formy, itp. 

np. numer konta bankowego, opis przelewu, moĪliwoĞü opáaty 
w ratach, itp. 

Strona www  
Sekretariat studiów 

 

imiĊ i nazwisko osoby prowadzącej administracjĊ studiów, 
adres sekretariatu, telefony, faks, e-mail, numer pokoju, 
godziny urzĊdowania, itp. 

Kierownik studiów imiĊ i nazwisko, telefony, e-mail 
Profil ksztaácenia (opis/charakterystyka): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ………………………………………………………… 
 Podpis Kierownika studiów podyplomowych 

Wydziaâ:  



Załącznik nr 7 do Regulaminu studiów podyplomowych

Wniosek o nadanie numeru albumu 

PESEL 

(w przypadku 

braku, nazwa i 

numer dokumentu 

tożsamości)
Nazwa Uczelni Numer 

Data 

wystawienia

Miejsce 

wystawienia

Rok akademicki:

Data rozpoczęcia studiów podyplomowych:

Wydział:

Nazwa studiów podyplomowych:

Symbol i numer edycji studiów podyplomowych:

…………………………………………………………………

Dyplom ukończenia studiów wyższych

nr albumu

(nadaje Sekcja)
Lp. Imiona Nazwisko Data urodzenia

Miejsce 

urodzenia
Imiona rodziców

Podpis Kierownika studiów podyplomowych
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PODANIE O PRZYJĊCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE 
ProszĊ o przyjĊcie mnie na Studia Podyplomowe: 

 
  

 
wpisaü nazwĊ studiów podyplomowych 

 
Imiona 
i nazwisko 

      

 
Data i miejsce 
urodzenia 

      

 
Imiona 
rodziców 

      

 
Numer  
PESEL 

      Numer i seria dowodu 
osobistego 

      

 
Adres do korespondencji  
 
Ulica i nr domu 
/ mieszkania 
 

      

 
MiejscowoĞü 
i kod 

      

 

Telefon  
      
      

 

E-mail 
      

 
Wyksztaâcenie 

UkoĔczona 
szkoáa wyĪsza 

      

 
Tytuá zawodowy       Kierunek/ 

specjalnoĞü 
      Rok ukoĔczenia 

studiów 
      

 
Numer dyplomu       Miejsce wydania 

dyplomu 
      Data wydania 

dyplomu 
      

 
Miejsce zatrudnienia 

Zakáad 
pracy 

      

 

Adres       Telefon       Numer NIP       

 
Zawód 
wykonywany 

      

 
ProszĊ o wystawienie faktury na moje nazwisko* 

 
ProszĊ o wystawienie faktury VAT  na zakáad pracy* 

 
 

Do formularza doáączam potwierdzone przez osobĊ odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych kopiĊ dyplomu ukoĔczenia studiów 
wyĪszych oraz skierowanie z zakáadu pracy (w przypadku kierowania na studia przez pracodawcĊ). 
 
2Ğwiadczam, Īe zapoznaáam/ zapoznaáem siĊ z klauzulą informacyjną dotycząFą ochrony danych osobowych. 

 
PoznaĔ, dnia .......................................... r.  ........................................................................ 
 czytelny podpis kandydata 

*) odpowiednie zaznaczyü „X” 
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……………………………………………….. 
 /pieczĊü/ 

 PoznaĔ, dnia …………………… 

 

 Pan/i 
 Imiona i Nazwisko 
 adres 
 
 
 

DECYZJA O WYNIKACH POSTĊPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 
NA STUDIA PODYPLOMOWE 

……………………………………..…………….. 
/nazwa/ 

 
 
 

InformujĊ, Īe w wyniku postĊpowania kwalifikacyjnego zostaá/a Pan/i przyjċty/a / nieprzyjċty/a* na studia 
podyplomowe: 

…………………………………………..…………………………………………………………………………… 
/nazwa/ 

 

Informacje organizacyjne znajdują siĊ na stronie www……………………. 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysáuguje odwoáanie do Rektora Politechniki PoznaĔskiej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji, za poĞrednictwem Dziekana Wydziaáu ……………………………………………………………... 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Podpis Kierownika studiów podyplomowych 
*niepotrzebne skreĞliü 
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Umowa o warunkach odpâatnoğci za usâugi edukacyjne 

�ğwiadczone przez Politechnikċ PoznaĕskĆ sâuchaczom studiów podyplomowych 
 
 

Umowa zawarta w dniu &F_DATA_UMOWY& pomiĊdzy Stronami: 

Panią/Panem  &F_IMIE_NAZWISKO& 
legitymująFą/ym siĊ dowodem osobistym numer  &F_DOWOD& 
podająFą/ym do korespondencji adres  &F_ADRES_KORESP_STALY& 
zwaną/ym dalej Sáuchaczem, 
 
a 
 
&F_NAZWA_ODBIORCY_N&, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawiciela,  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
upowaĪnionego do skáadania oĞwiadczeĔ woli w imieniu Uczelni na podstawie upowaĪnienia Rektora (okazane przy 
podpisaniu)1. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest okreĞlenie warunków odpáatnoĞci za usáugi edukacyjne na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1688, z póĨn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

 
§ 2 

Uczelnia oĞwiadcza, Īe: 
1. speánia wymagania Ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeĔ, a w tym warunki kadrowe oraz inne 

niezbĊdne warunki, w tym lokalowe i związane z niezbĊdnym wyposaĪeniem materialnym, do prowadzenia ksztaácenia 
na studiach podyplomowych: 
&F_KIERUNEK& 
oraz zobowiązuje siĊ je speániaü do koĔca planowanego okresu studiów podyplomowych Sáuchacza (z 
uwzglĊdnieniem moĪliwego wydáXĪenia tego okresu zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych), 

2. organizacjĊ i tok studiów podyplomowych  oraz związane z nimi prawa i obowiązki Sáuchacza okreĞla Regulamin 
Studiów Podyplomowych. 
 

§ 3 
1. 6áuchacz oĞwiadcza, Īe znany jest mu Statut, Regulamin studiów podyplomowych, Uchwaáa Senatu Akademickiego 

Politechniki PoznaĔskiej w sprawie opáat za usáugi edukacyjne Ğwiadczone przez PolitechnikĊ PoznaĔską z którymi to 
dokumentami zapoznaá siĊ i je akceptuje. 

2. Uczelnia oĞwiadcza, Īe dokumenty okreĞlone w ust.1 zamieszczone są na stronie internetowej www.put.poznan.pl.  
 

§ 4 
1. WysokoĞü opáat za usáugi edukacyjne okreĞla Rektor w drodze zarządzenia, które jest udostĊpnione do wglądu 

w dziekanacie. 
2. Opáata za Studia Podyplomowe Nr …. wynosi……. i naleĪy ją uiĞciü w terminie do……. OpáatĊ moĪna uiĞciü w …..ratach w 

terminach do …… 
3. Termin wniesienia opáat za usáugi edukacyjne na studiach podyplomowych okreĞla Dziekan na podstawie wniosku 

o powoáanie lub kolejną edycjĊ studiów podyplomowych. 
4. Za dzieĔ wniesienia opáaty uwaĪa siĊ datĊ wpáywu naleĪnoĞci na rachunek bankowy Uczelni. 
5. JeĪeli Sáuchacz opóĨni siĊ z wniesieniem opáaty, Uczelnia ma prawo do Īądania odsetek ustawowych za czas opóĨnienia.  
6. Nieuiszczenie w terminie naleĪnej opáaty, o której mowa w ust. 1 – po pisemnym wezwaniu do jej uregulowania – stanowi 

podstawĊ do skreĞlenia z listy Sáuchaczy. 
                                                
1 Na Īyczenie Sáuchacza Uczelnia wydaje kopiĊ upowaĪnienia 
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7. Przywrócenie w prawach Sáuchacza osoby skreĞlonej na podstawie ust. 5, moĪe nastąpiü wyáącznie po uiszczeniu zalegáej 

opáaty.  
 
 
§ 5 

1. W szczególnych przypadkach Dziekan, na pisemny wniosek Sáuchacza, moĪe obniĪ\ü (nie wiĊcej niĪ 50%) opáatĊ za usáugi 
edukacyjne. Wniosek powinien zawieraü udokumentowane uzasadnienie i byü záRĪony nie póĨniej niĪ na 14 dni przed 
terminem wniesienia opáaty, której dotyczy. 

2. Od decyzji Dziekana Sáuchaczowi sáXĪy odwoáanie do Prorektora ds. edukacji ustawicznej. 
3. Odwoáanie wnosi siĊ za poĞrednictwem Dziekana w terminie 14 dni od daty dorĊczenia decyzji. 

 
§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów okreĞlony w programie studiów, to jest na okres &F_UWAGI& semestrów, 
z zastrzeĪeniem ust. 2, przy czym I semestr trwa od …………. do …………, II semestr trwa od ………… do …………, 
III semestr trwa od ………… do …………. 

2. W przypadku, gdy zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych czas trwania studiów, o którym mowa w ust. 1, ulegnie 
przedáXĪeniu, okres obowiązywania Umowy ulega odpowiedniemu przedáXĪeniu, bez koniecznoĞci sporządzenia odrĊbnego 
aneksu. 

3. Rozwiązanie Umowy przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i 2, nastĊpuje w przypadku skreĞlenia Sáuchacza z listy 
Váuchaczy. JeĪeli jednak skreĞlenie Sáuchacza z listy sáuchaczy nastĊpuje z powodu rezygnacji ze studiów podyplomowych, 
dniem rozwiązania Umowy jest dzieĔ záRĪenia pisemnego zawiadomienia o rezygnacji we wáDĞciwym dziekanacie.  

 
§ 7 

W przypadku záRĪenia egzaminu koĔcowego przed koĔcem okresu, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2, Sáuchacz zobowiązany jest 
do wniesienia opáat zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, naleĪnych za czas do koĔca okresu, o którym wyĪej mowa. 
 

§ 8 
6áuchacz, który zrezygnuje ze studiów w trakcie trwania danego semestru, ma prawo do zwrotu wniesionej opáaty za studia 
poczynając od kolejnego semestru. 
 

§ 9 
Uczelnia, speániając w procesie prowadzenia studiów podyplomowych wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych 
osobowych, nakáada na Sáuchacza obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych 
w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciąĪDü bĊGą Sáuchacza. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem niewaĪnoĞci, formy pisemnego aneksu, z zastrzeĪeniem § 6 ust. 2.  
 

§ 12 
Umowa zostaáa sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaĪdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….... …........................................ 
 Podpis i pieczĊü przedstawiciela Uczelni Czytelny podpis Sáuchacza 
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KARTA SáUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

      

      
/nazwa studiów podyplomowych, edycja/ 

Nr albumu        

 

Imiona       

Nazwisko       

Imiċ ojca       Data 
urodzenia       r. 

Miejsce urodzenia       

 

Przyjċty na studia podyplomowe dn.       r. 

 
  

 
 

Rektor   podpis Dziekana 

 

 
 
 
 

Data:  Podpis Kierownika studiów podyplomowych 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITECHNIKA POZNAĔSKA 
Wydziaâ  

OCENA KOĔCOWA 
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Nazwisko wykâadajĆcego Nazwa przedmiotu Rok 
akademicki Semestr 

Liczba godzin Ocena 
Data Podpis ECTS 

Wykâady üwiczenia Zaliczenie Egzamin 
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POLITECHNIKA POZNAēSKA 

WYDZIAà ……………………………………………………………………………. 

 

PROTOKÓá 
EGZAMINU KOĔCOWEGO/PRACY KOĔCOWEJ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

……………………………………………………………………………………. 

z dnia ……………………………. 
 
Pan/i …………………………………………….………………………………………………………………….…………………. 

urodzony/a  ………………………… w ……………………………………………………..……………………………………….. 

1. przygotowaá/a pracĊ koĔcową na temat: 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………..…….………………………………………………………………………..………….…………… 
Promotor: …………………………………..…………………………………….…………..………………………..…………… 
ocena pracy: ……………………………………………………………………..………………………..….….………………... 

2. ]áRĪ\á/a egzamin koĔcowy przed Komisją egzaminacyjną w skáadzie: 
1/ ……………………………………………………………………………………………  – przewodniczący Komisji 
2/ …………………...………..…………………………………………………..…….….. 
3/ ……………………….…………………………….……………………………………. 

3. podczas egzaminu odpowiedziaá/a na nastĊpujące pytania:  ocena odpowiedzi: 
1/ ………………………………………..………………………..…………………………  …………………….………… 
2/ ………………………………………..………………………..…………………………  .……………….……...……… 
3/ ………..………………………………………………………...……………………...…  ……..………………………… 

 
Biorąc pod uwagĊ nastĊpujące skáadniki:  
- Ğrednią ocen z zaliczeĔ i egzaminów:  …………….…….…………… 
- ocenĊ pracy koĔcowej (jeĪeli obowiązuje w programie studiów):  ..……………………………… 
- ocenĊ z egzaminu koĔcowego (jeĪeli obowiązuje w programie studiów):  .………………….…………… 

Komisja egzaminacyjna uznaáa, Īe  
Pan/i ……………………………………………………………………………………………….………......................................... 
uzyskaá/a ostateczny wynik studiów podyplomowych*……………………………………………………………….……………..  
i postanowiáa wydaü�Ğwiadectwo ukoĔczenia studiów podyplomowych. 
 

Czáonkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: 
…………………………………..…… …………………………………..…… 

……………………………….………. 
 
*OcenĊ ukoĔczenia studiów podyplomowych komisja ustala, na podstawie sumy zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku Ğredniej ocen zaliczeĔ i egzaminów (z wagą 0,6), oceny pracy 
koĔcowej (z wagą 0,2) i ocenĊ z egzaminu koĔcowego (z wagą 0,2), nastĊpująco: 4,76 – 5,00 bardzo dobry; 4,26 – 4,75 dobry plus; 3,76 – 4,25  dobry;   3,26 – 3,75 dostateczny plus; do 
3,25 dostateczny. JeĪeli program studiów nie przewiduje przygotowania pracy koĔcowej albo egzaminu koĔcowego, to do obliczenia wyniku, stosuje siĊ wagi: 0,73 dla Ğredniej ocen zaliczeĔ 
i egzaminów oraz 0,27 odpowiednio dla egzaminu koĔcowego albo oceny pracy koĔcowej. 
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POLITECHNIKA POZNAĔSKA 

Wydziaâ …………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór Ğwiadectwa ukoĔczenia Studiów Podyplomowych SP-….................………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………........... 
/nazwa SP/ 

nr …………………………………….…..……. z dnia ………………………………..……………..…………………  

wystawionego na nazwisko1 ……………………………………….………...…………………………………………. 

 

 

 

PoznaĔ, dnia …………………...                                       …………………………………………………………… 
 /czytelny podpis odbierającego Ğwiadectwo/ 
 

                                                             
1 w przypadku odbioru Ğwiadectwa przez inną osobĊ, niĪ wskazana na Ğwiadectwie, wymagane jest pisemne upowaĪnienie do odbioru 
Ğwiadectwa. 
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……………………………………………….. 

 /pieczĊü/ 
 PoznaĔ, dnia …………………… 

 
 Pan(i) 
 Imiċ i Nazwisko 
 adres 
 
 

DECYZJA O SKREĞLENIU Z LISTY SáUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

……………………………………..…………….. 
/nazwa/ 

 
 
Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1688, z póĨn. zm.) oraz § 18 Regulaminu studiów podyplomowych (Uchwaáa Nr ….. Senatu 
Akademickiego Politechniki PoznaĔskiej z dnia …..) w związku z art. 104, 107 i art. 127 § 1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postĊpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póĨn. 
zm.) 
 
Pan(i)  

&F_ST_IMIE&  &F_ST_NAZWISKO& 
 

imiĊ ojca &F_ST_IM_OJCA&, nr albumu &F_ST_ALBUM& zostaje skreĞlony(a) z listy sáuchaczy 
&F_WYDZIAL_NAZWA_D& z dniem &F_DATA_SKRESLENIA& 
 
 

UZASADNIENIE 
SkreĞlenie z listy sáuchaczy nastąpiáo z powodu * ……………………………………………………………… 
zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych Politechniki PoznaĔskiej. 
 
 
 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji przysáuguje odwoáanie do Rektora Politechniki PoznaĔskiej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji, za poĞrednictwem Dziekana Wydziaáu ……………………………………………………………... 
 
 

……………………………………………...                        
podpis Dziekana 
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* SkreĞlenie nastąpiáo z powodu: 

1. Stwierdzenia niepodjĊcia studiów podyplomowych 
2. Rezygnacji ze studiów podyplomowych 
3. Nieuzyskania zaliczeĔ i niezáRĪenia egzaminów, ustalonych w planie studiów podyplomowych 
4. NiezáRĪenia pracy koĔcowej w terminie zgodnym z § 14 ust. 1 lub egzaminu koĔcowego w 

terminie zgodnym z § 15 ust. 4 Regulaminu studiów podyplomowych (z wyáączeniem § 16 
Regulaminu studiów podyplomowych) 

5. Uzyskania oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu koĔcowego 
6. Stwierdzenia braku postĊpu w nauce 
7. Niewniesienia opáat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych 
8. Niepodpisania przez sáuchacza przedáRĪonej Umowy o warunkach odpáatnoĞci za usáugi 

edukacyjne Ğwiadczone przez PolitechnikĊ PoznaĔską sáuchaczom studiów podyplomowych 
9. Nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w Politechnice PoznaĔskiej 
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……………………………………………….. 

 /pieczĊü/ 
 PoznaĔ, dnia …………………… 
 
 

Pan(i) 
Imiona i Nazwisko 
adres 
 

 
 
 
 

DECYZJA O WZNOWIENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

 
InformujĊ, Īe na podstawie § 19 Regulaminu studiów podyplomowych wyraĪam zgodĊ na wznowienie przez 
Pana / Panią studiów podyplomowych:  
 ………..…………………………………………………………………… 
 /nazwa/ 

 
Informacje organizacyjne znajdują siĊ na stronie www……………………. 
 
 
 
 
 
 
Od niniejszej decyzji przysáuguje odwoáanie do Rektora Politechniki PoznaĔskiej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji, za poĞrednictwem Dziekana Wydziaáu ……………………………………………………………. 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------                 
podpis Dziekana 
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Wniosek o wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

Nazwa studiów podyplomowych:

Lp.
Numer 

albumu
Wydział Imiona Nazwisko Data urodzenia Urodzony/a w Rok ukończenia SP

Liczba semestrów 

(rzymska)
Nazwa studiów podyplomowych

SP ukończone z wynikiem 

(słownie)

Data rozpoczęcia 

SP 

Data złożenia 

egzaminu 

dyplomowego

1 Jan Nowak 01.01.2000 Poznaniu 2019 II bardzo dobrym 01.01.2018 01.01.2019

Podpis Kierownika studiów podyplomowych

…………………………………………………………………

Wydział:

Symbol i numer edycji studiów podyplomowych:


