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Zasady studiowania 

§1 
Tok zajęć 

Obecność słuchaczy na wszystkich zajęciach jest kontrolowana. W razie nieobecności na zajęciach słuchacz powinien 
samodzielnie nadrobić zaległości w wiedzy i umiejętnościach korzystając z pomocy kolegów z grupy zajęciowej. 
Konsultacje z prowadzącymi zajęcia odbywają się bezpośrednio po zajęciach. Na konsultacje z prowadzącymi zajęcia 
można też umawiać się w innych terminach za pomocą poczty elektronicznej. 

§2 
Zaliczenia przedmiotów 

1. Wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów podlegają zaliczeniu. 

2. Termin zaliczenia przedmiotów w danym semestrze roku akademickiego jest wyznaczany przez kierownika 
studiów podyplomowych. 

3. Sposób zaliczenia przedmiotu określa regulamin przedmiotu, przedstawiany słuchaczom na początku pierwszych 
zajęć przez wykładowcę. 

4. Z każdego przedmiotu jest wystawiana jedna ocena łączna. Ocena może przyjmować wartości: 2, 3, 3½, 4, 4½ 
albo 5, z tym, że ocena 2 jest negatywna, a pozostałe pozytywne. Uzyskanie pozytywnej oceny oznacza zaliczenie 
przedmiotu. 

§3 
Rejestracja na drugi semestr 

1. Słuchaczy obowiązuje rejestracja na drugi semestr.  

2. Do uzyskania rejestracji na drugi semestr konieczne jest: 

a)  uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów z pierwszego semestru; w uzasadnionych przypadkach 
kierownik studiów podyplomowych może odstąpić od tego warunku; 

b)  wniesienie opłaty za drugi semestr w wymaganym terminie.  

§4 
Realizacja pracy końcowej 

1. Słuchacz otrzymuje temat pracy końcowej na początku drugiego semestru studiów od opiekuna pracy.  

2. W ciągu tygodnia po otrzymaniu tematu pracy końcowej słuchacz przedstawia opiekunowi plan pracy do 
akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji słuchacz realizuje temat w systemie pracy własnej, utrzymując kontakt 
z opiekunem i przedstawiając mu wyniki częściowe.  

3. Obrona pracy końcowej odbywa się w obecności opiekuna pracy i słuchaczy będących członkami grupy 
zajęciowej, do której należy słuchacz. Słuchacz prezentuje wykonaną pracę, a następnie odpowiada na pytania 
opiekuna i innych osób uczestniczących w obronie pracy.  

4. Opiekun pracy końcowej wystawia słuchaczowi jedną zbiorczą ocenę z pracy. Ocena uwzględnia wszystkie 
aspekty pracy końcowej, to jest aktywność w czasie semestru, realizację pracy, dokumentację oraz prezentację  
i odpowiedzi na pytania w czasie obrony. 

§5 
Ukończenie studiów 

1.  Warunkiem ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie następujących warunków: 

a) zaliczenie wszystkich przedmiotów;  
b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej;  
c) wniesienie wszystkich wymaganych opłat.  

2.  Ostateczny wynik studiów jest wyznaczony według poniższej tabeli, na podstawie średniej ważonej z ocen 
z wszystkich przedmiotów i oceny pracy końcowej, przy czym ta ostatnia jest wliczana z wagą dwukrotnie 
większą niż waga ocen z pozostałych przedmiotów: 

średnia ważona ocen z przedmiotów  
i pracy końcowej (oznaczona symbolem 𝑥) 

ocena na świadectwie ukończenia 
studiów podyplomowych 

4,7 ≤ 𝑥 celujący 

4,4 ≤ 𝑥 < 4,7 bardzo dobry 

4,1 ≤ 𝑥 < 4,4 ponad dobry 

3,8 ≤ 𝑥 < 4,1 dobry 

3,5 ≤ 𝑥 < 3,8 dość dobry 

𝑥 < 3,5 dostateczny 
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