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edukacyjnej
Studiapodyplomowe(,,Studia")sa prowadzonew ramach dziatalno6ci
Instytutu Badar{ Literackich Polskiej Akademii Nauk (,,lBL") na podstawie
przepis6wprawa,a w szczeg6lnoSci:
obowiqzujqcych
wy2szym(Dz.U.2005Nr L64 poz.
oUstawyz dnia 27 lipca2005r. Prawoo szkolnictwie
L365z poln. zm.);
o Ustawvz dnia 30 kwietnia201-0r. o PolskiejAkademiiNauk (Dz.U.2OLO,poz.6L9 z
p 6 i n .z m . ) ;
oStatutuIBLz dnia 28 paidziernika201-4r.
badarinaukowychprzezlBL.
Studiasq prowadzonew zakresieobszaruprowadzonych
Studia oferujq stuchaczom mo2liwoSi poszerzaniawiedzy specjalistyczneji
doskonalenie kompetencji praktycznychpoprzez opracowywanie i wdra2anie
ni u sfuchaczy.
zapotrzebowa
program6wstudi6wodpowiadajqcych
przy organizacji
z
studi6w IBL mo2ewsp6tpracowai innymi instytutami,uczelniamii
jednostkami naukowymita k2emiqdzynarodowymi.
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Studia tworzy siQ na wniosek pracownika naukowego lBL, kt6ry przedstawia
w szczeg6lno6ci
DyrektorowiIBL programstudi6w wraz z niezbqdnqdokumentacjE,
okre6lajqcqefekty ksztatceniaoraz spos6b ich weryfikowaniai dokumentowania
(,,programstudi6w").Projektprogramustudi6wjest konsultowanyz koordynatorem
studi6w.
Dyrektor IBL po zatwierdzeniuprogramu studi6w powotuje kierownikastudi6w,
co najmniejstopiefidoktora'
kt6rymmo2eby6pracowniknaukowyposiadajqcy
i
Koordynatorstudi6w powofywan
Y przez Dyrektora lBL, nadzoruje organizacjq
przebiegstudi6w,konsultujez kierownikamistudi6w programystudi6w i ich zmiany
prowadzenia
oraz nadzorujepracq sekretarzastudi6w w zakresie prawidlowo5ci
studi6w'
przebiegi uko6czenie
material6wdokumentujAcych
wszelkich
studi6w.Sekretarz
studi6wpowotujeDyrektorIBLna wniosekkoordynatora
Sekretarza
prowadzidokumentacjqstudi6w, organizujeprzebiegzaiqi oraz zajmuje siq innq
obsfugqstudi6w.
bie2qcq
na
studia trwajq co najmniejdwa semestry.Programstudi6w pozwalasfuchaczom
przynajmniej
30 punkt6wECTS.
osiqgniqcie
w tym
Kierownikstudi6w odpowiadaza prawidlowqrealizacjqprogramustudi6w,
oraz
ksztalcenia,
efekt6w
zakladanych
osiqgniqcie
dob6r wykladowc6w,gwarantujqcy
procesudydaktycznego.
organizacjq

7.

w tym przy
Kierownikstudi6w odpowiadaza przygotowaniei rozpowszechnienie,
informacji o powofaniu studi6w, zasadach
u2yciu medi6w spotecznoSciowych,
przewidywanych
efektach
rekrutacjina studia,o programiestudi6w,wykfadowcach,
rekrutacjina kolejnyrok
odptatno5ciza studia,w terminie rozpoczqcia
ksztafcenia,
rekrutacjizatwierdzaDyrektorlBL.
Zasadyiterminy prowadzenia
akademicki.
sfuchaczomna pierwszychzajqciachprogramzajqi, listq
Wykfadowcyprzedstawiajq
przedmiotu.
a tak2ezasadyzaliczenia
materiat6wi pomocydydaktycznych,
9g
na studia
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kwalifikacje
co najmniejpierwszego
studi6wmo2ebyi osobaposiadajqca
Stuchaczem
stopnia,tj. tytul zawodowegolicencjata,in2ynieralub r6wnorzqdny,potwierdzony
o d p o w i e d n i mdiy p l o m a m i .
odpisdyplomu
siq o przyjqciena studiaskladajqw sekretariacie
ubiegajqcy
Kandydaci
kartq
podanie
przyjqcie
wypetniajq
na
studia,
o
wy2szych,
ukoriczeniastudi6w
potwierdzenie
optatywpisowego.Optatawpisowegonie
informacyjnqi przedstawiajq
podlegazwrotowi.
Przyjqciekandydat6wna studia nastqpujew trybie postqpowaniakwalifikacyjnego,
lub
przezDyrektoralBL. Przyjqtykandydatotrzymujeindekssluchacza
zatwierdzonego
r6wnorzqdny dokument obrazujqcy postqpy sluchacza podczas studi6w
podyplomowych.
przezDyrektoraIBLna
Studiasq odpfatne,wysokoSioptatyza semestr,zatwierdzona
wniosek kierownika studi6w, podawana jest do wiadomo6ci w materialach
rekrutacyjnych.
jest uiszczaioplatq semestralnq
w caio6ciprzedrozpoczqciem
zobowiqzany
Sluchacz
studi6w
ka2degosemestruna wskazanekonto IBLi okazywaina wezwaniesekretarza
dow6d wptaty. Nieuiszczenieopiaty w terminie oznaczarezygnacjqze studi6w. W
uzasadnionychsytuacjachlosowych kierownik studi6w mo2e wyrazi6 zgodq na
30 dni tylko raz w toku catych
dokonanieoptaty z op6lnieniemnie przekraczajqcym
ze studi6ww trakciesemestruoplatanie podlegazwrotowi
studi6w.W razierezygnacji
pozaszczeg6lnymi
wypadkamilosowymi.Decyzjqo ewentualnymzwrocieczqScioptaty
w razie
w takiejsytuacjipodejmujekierownikstudi6w.Oplataulegazwrotowiw cafo6ci
nieuruchomieniaplanowanychstudi6w, w terminie L4 dni od daty decyzji o
n i e u r u c h o m i e nsi ut u d i 6 w .
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Zajqcia na studiach odbywajq siq w trybie zjazd6w weekendowych, dwu- lub
przez
trzydniowychwedlug terminarzai planu podanegodo wiadomo6cisfuchaczY
zajqi.
kierownikastudi6wprzedrozpoczqciem
przestrzegania
regulaminu,aktywnegoudzialu
niniejszego
majq
obowiqzek
Stuchacze
wymaganychzalicze{,w tym napisania
zajqciach
studi6worazuzyskania
we wszystkich
jest
pracy kofcowej o ile
wymagane,odbyciapraktyk,je5li sq wymaganei zdania
egzamin6w.
przedmiot6wna koficuka2degosemestruustala
Terminyegzamin6wz poszczeg6lnych
kierownikstudi6w.

4.

skalqocen:
Na studiachstosujesiq nastqpujqcq
bardzodobry5,0
dobryplus4,5
dobry4,0
plus3,5
dostateczny
dostateczny3,0
2,O.
niedostateczny
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studi6w.Warunkiemuzyskania
ukor{czenia
Swiadectwa
Studiakoriczqsiq uzyskaniem
przedmiot6wi
wszystkich
jest uzyskanie
ocenypozytywnejna zaliczeniach
Swiadectwa
praktyk,je6li sq wymagane,zdanieegzamin6wz ocenApozytywnqoraz wniesienie
studi6w.
ukoticzenia
optatyza wydanieSwiadectwa
i komisyjnychna pisemny
poprawkowych
Dopuszczasiq mo2liwoSi egzamin6w
wniosek stuchacza,kt6ry nie zaliczylwszystkichprzedmiot6w objqtych programem
w okresie6 miesiqcyod
studi6ww pierwszymterminielub w terminiepoprawkowYffi,
ostatniegosemestrustudi6w.Za mo2liwo56ukofczeniastudi6ww
daty zakoriczenia
trybie indywidualnympobieranajest optata dodatkowa okreSlonaw materialach
rekrutacyjnych.
Sfuchacz rezygnujqcyze studi6w skfada pisemne oSwiadczenieo rezygnacji
kierownikowistudi6w.
Sluchaczmo2e zostai skre5lonyz listy sfuchaczyjeSli naruszaprzepisyregulaminu
nie wnositerminowoiw
bezusprawiedliwienia,
zajqciadydaktyczne
studi6w,opuszcza
za studia,naruszaprzepisyprawa,StatutIBLlub
petnejwysoko5cioplatysemestralnej
dobreobyczaje.
lub postulatykierownikowistudi6w,kt6ry
ma prawosktada(skargi,zaZalenia
Stuchacz
o
i poinformowaisfuchacza
jest ustosunkowaisiq do nich niezwlocznie
zobowiqzany
decyzji
ewentualnie podjetych dziataniach.Stuchaczma prawo odwolania od
kierownikastudi6wdo dyrektoralBL.DecyzjaDyrektoraIBLjest ostateczna'
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ko6cowe
Postanowienia
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niniejszymregulaminemlub w razie wqtpliwoSci
W kwestiachnieuregulowanych
wyniktychprzyjego stosowaniuostatecznqdecyzjqpodejmujeDyrektorlBL.
wchodziw2yciez dniempodpisania.
Regulamin
DYREKTOR

2Qt6r.
30 stYcznia
Warszawa,

