REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
REALIZOWANYCH W RACIBORZU
PRZEZ
WYŻSZĄ SZKOŁĘ KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE
§1
Niniejszy regulamin określa obowiązki finansowe i dydaktyczne Studenta i Uczelni związane
z przyjęciem kandydata na studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016, w systemie studiów
niestacjonarnych realizowanych w Fili Instytutu Studiów Podyplomowych w Raciborzu, powołanej
przez w Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.
§2
1. Uczelnia zobowiązuje się do świadczenia odpłatnej usługi kształcenia na rzecz Studenta
zgodnie z właściwymi przepisami prawa RP i Unii Europejskiej na studiach podyplomowych,
które są realizowane w trybie niestacjonarnym (blended learning).
2. Usługa kształcenia polega w szczególności na przekazaniu Studentowi informacji i zakresu
wiedzy wymaganego programem studiów na danym kierunku, a także na sposobie weryfikacji
(certyfikacji) tej wiedzy przy zastosowaniu pomocy dydaktycznych i infrastruktury
dydaktycznej ustalonej standardami stosowanymi w Szkole Wyższej.
3. Świadczenie usługi kształcenia oznacza gotowość Uczelni do jej realizacji, bez względu na fakt
czy Student bierze udział w zajęciach dydaktycznych.
§3
1. Student zobowiązany jest dostosować się do wymogów organizacji studiów w Uczelni.
2. Student przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego zobowiązuje się do przestrzegania
warunków tego regulaminu.
3. Student zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Szkoły
z tytułu czesnego, za pośrednictwem instytucji reprezentującej, tj. na rachunek bankowy
Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu.
4. Student dodatkowo jest zobowiązany do:
a. udziału w zajęciach stacjonarnych,
b. aktywnego korzystania z materiałów na platformie e-learningowej (w dowolnym czasie),
c. udziału w obowiązkowych egzaminach i zaliczeniach poszczególnych modułów kształcenia
(jeśli takie zaliczenia występują),
d. przedstawienia dziennika praktyk lub zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk (jeśli dane
studia wymagają odbywania praktyk),
e. przedstawienia pracy końcowej w formie artykułu naukowego, do dnia 20 marca 2016 roku,
f. przystąpienia do ustnego egzaminu końcowego,
g. szanowania godności i wolności innych studentów wykładowców i pracowników,
h. dbania o dobre relacje interpersonalne,
i. przestrzegania przepisów prawa RP.
5. Student ma prawo do:
a. poszanowania jego godności i wolności,
b. podmiotowego traktowania,
c. korzystania z infrastruktury przewidzianej dla studentów studiów podyplomowych,
d. udziału w zajęciach dydaktycznych, egzaminach i innych formach wszechnicowych, które
zostały przewidziane dla danego kierunku studiów,
e. korzystania ze wszelkich praw i wolności, które gwarantują inne przepisy prawa.

§4
1. Wysokość opłat za studia ustala Rektor dla danych studiów organizowanych w poszczególnych
ośrodkach kształcenia.
2. Czesne nie ulega zmianie w trakcie trwania studiów.
3. Czesne za studia podyplomowe prowadzone w Raciborzu wynosi 3.300 zł (trzy tysiące trzysta
złotych) na każdym kierunku kształcenia, który jest realizowany w Raciborzu.
4. Absolwentowi studiów podyplomowych WSKPiSM przysługuje rabat w wysokości 300 zł
(trzysta złotych).
5. Student, który kształci się w tym samym czasie na 2-ch kierunkach, ma prawo do uzyskania
rabatu w wysokości 300 zł (trzysta złotych), za 2-gi i kolejny kierunek kształcenia.
6. Czesne można wpłacać: jednorazowo lub w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat,
na rachunek bankowy instytucji obsługującej studia w Raciborzu.
§5
1. Uczelnia uznaje i zalicza na poczet wymaganego toku studiów okres i zakres kształcenia
na studiach wyższych I-go stopnia i magisterskich II-go stopnia oraz studiach podyplomowych
w innej szkole wyższej.
2. Uczelnia zalicza na poczet wymaganych praktyk, doświadczenie praktyczne studenta, jeśli
odpowiada ono kierunkowi kształcenia.
3. Zgodnie z właściwymi dyrektywami Unii Europejskiej, uczelnia może zaliczyć na poczet
kształcenia inne formy edukacji, które student ukończył poza systemem szkolnictwa wyższego.
4. Student przyjmuje do wiadomości, że studenci ubezpieczają się od ewentualnych wypadków,
OC itp. w trybie indywidualnym i zobowiązuje się nie wnosić wobec Uczelni roszczeń w tych
sprawach.
§6
Uczelnia ma obowiązek:
1. Wydać studentowi na jego żądanie legitymację studencką (dla osób, które nie ukończyły 26 r.ż.)
i stosowne zaświadczenia potwierdzające naukę.
2. Wydać studentowi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po złożeniu przez studenta wszystkich zaliczeń,
egzaminu dyplomowego oraz zaliczeniu praktyki zawodowej (jeśli jest wymagana na
wybranym kierunku studiów) i uiszczeniu wymaganych opłat za studia.
3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego jest wydawane studentowi w dniu egzaminu
i posiada ono wartość świadectwa, do czasu wydania świadectwa o ukończeniu studiów
podyplomowych.
4. Świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych jest wydawane studentowi do 30.09.2016
roku.
§7
Wypowiedzenia umowy Student może dokonać ze skutkiem w terminie do 10.11.2015, 10.02.2016
i do 10.05.2016, pod warunkiem złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy i przesłanego listem
poleconym na adres instytucji obsługującej studia podyplomowe w Raciborzu. Niedotrzymanie tego
terminu powoduje, że umowa rozwiązuje się ze skutkiem na koniec następnego terminu. Studenta
obowiązuje w tym przypadku pełna opłata przeliczona za każdy miesiąc nauki, chyba że wystąpią
okoliczności nadzwyczajne, uzasadniające wniosek Studenta o odstąpienie przez Uczelnię
od dochodzenia tych opłat.

§8
Wszelkie zmiany w niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
§9
Regulamin opracowano dla studiów podyplomowych, które są realizowane w Raciborzu.

