
L.

Regulamin Studi6w Podyplomowych organizowanych w ramach dzialalno5ci edukacyinei
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Zasady o96lne

Studia podyplomowe (,,Studia") sa prowadzone w ramach dziatalno6ci edukacyjnej

Instytutu Badar{ Literackich Polskiej Akademii Nauk (,, lBL") na podstawie

obowiqzujqcych przepis6w prawa, a w szczeg6lnoSci:
oUstawy z dnia 27 l ipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz.U. 2005 Nr L64 poz.

L365 z poln. zm.);
o Ustawv z dnia 30 kwietnia 201-0 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2OLO, poz. 6L9 z

p6in.  zm.) ;
oStatutu IBL z dnia 28 paidziernika 201-4 r.

Studia sq prowadzone w zakresie obszaru prowadzonych badari naukowych przez lBL.

Studia oferujq stuchaczom mo2liwoSi poszerzania wiedzy specjal istycznej i

doskonalenie kompetencji  praktycznych poprzez opracowywanie i  wdra2anie

program6w studi6w od powiadajqcych zapotrzebowa n i u sfuchaczy.
przy organizacji  studi6w IBL mo2e wsp6tpracowai z innymi instytutami, uczelniami i

jed nostka mi na ukowymi ta k2e miqdzynarodowymi.
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Organizacja studi6w

Studia tworzy siQ na wniosek pracownika naukowego lBL, kt6ry przedstawia

Dyrektorowi IBL program studi6w wraz z niezbqdnq dokumentacjE, w szczeg6lno6ci

okre6lajqcq efekty ksztatcenia oraz spos6b ich weryfikowania i  dokumentowania

(,,program studi6w"). Projekt programu studi6w jest konsultowany z koordynatorem

studi6w.
Dyrektor IBL po zatwierdzeniu programu studi6w powotuje kierownika studi6w,

kt6rym mo2e by6 pracownik naukowy posiadajqcy co najmniej stopiefi  doktora'

Koordynator studi6w powofywan Y przez Dyrektora lBL, nadzoruje organizacjq i

przebieg studi6w, konsultuje z kierownikami studi6w programy studi6w i ich zmiany

oraz nadzoruje pracq sekretarza studi6w w zakresie prawidlowo5ci prowadzenia

wszelkich material6w dokumentujAcych przebieg i uko6czenie studi6w'

Sekretarza studi6w powotuje Dyrektor IBL na wniosek koordynatora studi6w. Sekretarz

prowadzi dokumentacjq studi6w, organizuje przebieg zaiqi oraz zajmuje siq innq

bie2qcq obsfugq stud i6w.

studia trwajq co najmniej dwa semestry. Program studi6w pozwala sfuchaczom na

osiqgniqcie przynajmniej 30 punkt6w ECTS.

Kierownik studi6w odpowiada za prawidlowq realizacjq programu studi6w, w tym

dob6r wykladowc6w, gwarantujqcy osiqgniqcie zakladanych efekt6w ksztalcenia, oraz

organizacjq procesu dydaktycznego.
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7. Kierownik studi6w odpowiada za przygotowanie i  rozpowszechnienie, w tym przy

u2yciu medi6w spotecznoSciowych, informacji  o powofaniu studi6w, zasadach

rekrutacj i  na studia, o programie studi6w, wykfadowcach, przewidywanych efektach

ksztafcenia, odptatno5ci za studia, w terminie rozpoczqcia rekrutacj i  na kolejny rok

akademicki. Zasady iterminy prowadzenia rekrutacj i  zatwierdza Dyrektor lBL.

Wykfadowcy przedstawiajq sfuchaczom na pierwszych zajqciach program zajqi, l istq

materiat6w i pomocy dydaktycznych, a tak2e zasady zaliczenia przedmiotu.
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Przyjmowanie na studia

Stuchaczem studi6w mo2e byi osoba posiadajqca kwalif ikacje co najmniej pierwszego

stopnia, t j .  tytul zawodowego l icencjata, in2yniera lub r6wnorzqdny, potwierdzony

odpowiednimi  dyplomami.
Kandydaci ubiegajqcy siq o przyjqcie na studia skladajq w sekretariacie odpis dyplomu

ukoriczenia studi6w wy2szych, podanie o przyjqcie na studia, wypetniajq kartq

informacyjnq i przedstawiajq potwierdzenie optaty wpisowego. Optata wpisowego nie
podlega zwrotowi.
Przyjqcie kandydat6w na studia nastqpuje w trybie postqpowania kwalif ikacyjnego,

zatwierdzonego przez Dyrektora lBL. Przyjqty kandydat otrzymuje indeks sluchacza lub

r6wnorzqdny dokument obrazujqcy postqpy sluchacza podczas studi6w
podyplomowych.
Studia sq odpfatne, wysokoSi optaty za semestr, zatwierdzona przez Dyrektora IBL na

wniosek kierownika studi6w, podawana jest do wiadomo6ci w materialach

rekrutacyjnych.
Sluchacz zobowiqzany jest uiszczai oplatq semestralnq w caio6ci przed rozpoczqciem

ka2dego semestru na wskazane konto IBL i okazywai na wezwanie sekretarza studi6w

dow6d wptaty. Nieuiszczenie opiaty w terminie oznacza rezygnacjq ze studi6w. W

uzasadnionych sytuacjach losowych kierownik studi6w mo2e wyrazi6 zgodq na

dokonanie optaty z op6lnieniem nie przekraczajqcym 30 dni tylko raz w toku catych

studi6w. W razie rezygnacji  ze studi6w w trakcie semestru oplata nie podlega zwrotowi
poza szczeg6lnymi wypadkami losowymi. Decyzjq o ewentualnym zwrocie czqSci optaty

w takiej sytuacji  podejmuje kierownik studi6w. Oplata ulega zwrotowi w cafo6ci w razie

nieuruchomienia planowanych studi6w, w terminie L4 dni od daty decyzji  o

n ieuruchomieniu s tudi6w.
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Przebieg studi6w

Zajqcia na studiach odbywajq siq w trybie zjazd6w weekendowych, dwu- lub

trzydniowych wedlug terminarza i planu podanego do wiadomo6ci sfuchaczY przez

kierownika studi6w przed rozpoczqciem zajqi.
Stuchacze majq obowiqzek przestrzegania niniejszego regulaminu, aktywnego udzialu

we wszystkich zajqciach studi6w oraz uzyskania wymaganych zalicze{, w tym napisania
pracy kofcowej o i le jest wymagane, odbycia praktyk, je5l i  sq wymagane i zdania

egzamin6w.
Terminy egzamin6w z poszczeg6lnych przedmiot6w na koficu ka2dego semestru ustala

kierownik studi6w.
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4. Na studiach stosuje siq nastqpujqcq skalq ocen:

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4,0

dostateczny plus 3,5

dostateczny 3,0

niedostateczny 2,O.

Studia koriczq siq uzyskaniem Swiadectwa ukor{czenia studi6w. Warunkiem uzyskania

Swiadectwa jest uzyskanie oceny pozytywnej na zaliczeniach wszystkich przedmiot6w i

praktyk, je6l i  sq wymagane, zdanie egzamin6w z ocenA pozytywnq oraz wniesienie

optaty za wydanie Swiadectwa ukoticzenia studi6w.

Dopuszcza siq mo2liwoSi egzamin6w poprawkowych i komisyjnych na pisemny

wniosek stuchacza, kt6ry nie zaliczyl wszystkich przedmiot6w objqtych programem

studi6w w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowYffi ,  w okresie 6 miesiqcy od

daty zakoriczenia ostatniego semestru studi6w. Za mo2liwo56 ukofczenia studi6w w

trybie indywidualnym pobierana jest optata dodatkowa okreSlona w materialach

rekrutacyjnych.
Sfuchacz rezygnujqcy ze studi6w skfada pisemne oSwiadczenie o rezygnacji

kierownikowi studi6w.
Sluchacz mo2e zostai skre5lony z l isty sfuchaczy jeSli  narusza przepisy regulaminu

studi6w, opuszcza zajqcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia, nie wnositerminowo iw

petnej wysoko5ci oplaty semestralnej za studia, narusza przepisy prawa, Statut IBL lub

dobre obyczaje.
Stuchacz ma prawo sktada( skargi, zaZalenia lub postulaty kierownikowi studi6w, kt6ry

zobowiqzany jest ustosunkowai siq do nich niezwlocznie i  poinformowai sfuchacza o

ewentualnie podjetych dziataniach. Stuchacz ma prawo odwolania od decyzji

kierownika studi6w do dyrektora lBL. Decyzja Dyrektora IBL jest ostateczna'
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Postanowienia ko6cowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w razie wqtpl iwoSci

wyniktych przy jego stosowaniu ostatecznq decyzjq podejmuje Dyrektor lBL.

Regulamin wchodziw 2ycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
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Warszawa, 30 stYcznia 2Qt6 r.


