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Załącznik 

do uchwały nr 21/12/2022 

Senatu SGSP z dnia 14 grudnia 2022 roku 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zwanej dalej „Uczelnią”, są 

prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574, 

z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”; 

2) Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r., zwanego dalej „Statutem”; 

3) Regulaminu studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zwanego dalej 

„Regulaminem”. 

2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa 

i obowiązki uczestników, zwanych dalej „słuchaczami”. 

3. Szczegółowe zasady organizacji, finansowania i prowadzenia studiów podyplomowych, określa 

program studiów podyplomowych. 

§ 2 

1. Studia podyplomowe, zwane dalej „studiami”, są formą kształcenia przeznaczoną dla osób 

posiadających kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 

uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, to jest po ukończeniu studiów I stopnia. 

2. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. 

3. Program studiów określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające 

charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. 

4. Osoba, która ukończyła studia otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów. 

§ 3 

1. Studia mogą być prowadzone we współpracy z innymi instytucjami i jednostkami zewnętrznymi, 

w tym również zagranicznymi, na podstawie porozumień zawartych między Uczelnią, a tymi 

jednostkami. 
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2. Zasady współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia studiów reguluje umowa, w ramach której 

strony mogą określić odmienne obowiązki i zadania poszczególnych stron, jak również prawa  

i obowiązki słuchaczy inne niż wynikające z niniejszego regulaminu. 

§ 4 

1. Nadzór nad procesem kształcenia na studiach prowadzonych w Uczelni sprawuje Rektor-

Komendant, za pośrednictwem Prorektora właściwego ds. kształcenia. 

2. Nadzór merytoryczny nad bieżącą realizacją studiów sprawuje Dziekan za pośrednictwem 

kierownika studiów, powoływanego przez Rektora-Komendanta na wniosek Dziekana. 

3. Za organizację i planowanie studiów odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej właściwej ds. 

studiów podyplomowych. 

§ 5 

1. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem 

studiów.  

2. Rodzaje i wysokość opłat zatwierdza Rektor-Komendant.  

3. Studia są opłacane przez słuchacza jednorazowo z góry za wszystkie semestry studiów lub z góry 

za każdy semestr. Rektor-Komendant może wprowadzać zniżki za opłaty lub inne warunki 

wnoszenia opłat na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

4. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Uczelni. Uczelnia 

nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.  

5. Słuchacz zobowiązany jest do okazania, na każde wezwanie Uczelni, dowodu zapłaty należności. 

W przypadku braku wniesienia opłaty Uczelnia wzywa Słuchacza pisemnie do jej uiszczenia, 

wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin na zapłatę. Po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu, może zostać podjęta decyzja o skreśleniu słuchacza z listy. 

 

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW 

§ 6 

Studia tworzy i likwiduje Rektor-Komendant na wniosek Dziekana, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału 

 i Senatu. 

§ 7 

1. Wniosek o utworzenie studiów zawiera: 

1) merytoryczne uzasadnienie utworzenia studiów; 

2) program studiów przyjęty uchwałą Senatu, zawierający w szczególności: 

a) nazwę studiów; 

b) tryb i czas trwania studiów (liczba semestrów); 

c) obszary kształcenia; 

d) szczegółowe warunki rekrutacji; 
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e) warunki ukończenia studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów; 

f) ramowy program studiów z uwzględnieniem nazw przedmiotów, form prowadzenia zajęć  

i ich wymiaru godzinowego, punktacji ECTS oraz form zaliczenia zajęć; 

g) kartę efektów uczenia się; 

h) odniesienie do charakterystyk określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji; 

3) wskazanie kandydata na kierownika studiów; 

4) propozycję obsady kadrowej; 

5) kalkulację wstępną studiów.  

2. Dla każdej kolejnej edycji studiów Rektor-Komendant na wniosek Dziekana może powołać nowego 

kierownika studiów. 

§ 8 

Wniosek o likwidację studiów powinien zawierać w szczególności: 

a) uzasadnienie likwidacji studiów; 

b) opinię Rady Wydziału w sprawie likwidacji studiów. 

 

 

III. REKRUTACJA NA STUDIA  

§ 9 

1. Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji, o których mowa 

w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. d. 

2. Warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów oraz 

przewidywane opłaty, podaje do wiadomości publicznej jednostka organizacyjna właściwa ds. 

studiów podyplomowych. 

3. Kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie następujących 

dokumentów: 

1) podpisany formularz zgłoszeniowy; 

2) odpis lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów 

wyższych; 

3) inne dokumenty wskazane w szczegółowych warunkach rekrutacji. 

4. Rekrutacja na studia odbywa się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (IRK). 

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi jednostka organizacyjna właściwa ds. studiów 

podyplomowych, która w terminie do 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji przedkłada 

Dziekanowi imienną listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

6. W sytuacji, gdy proces rekrutacji wymaga wsparcia merytorycznego np. przyznania punktów 

preferencyjnych Dziekan może powołać komisję rekrutacyjną, w której udział bierze również 

kierownik studiów. 
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IV. PRZYJĘCIE NA STUDIA 

§ 10 

1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podejmuje Dziekan. 

2. Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia w formie pisemnej, 

dostarczonej pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub do rąk własnych. 

3. W przypadku studiów dla pracowników i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia otrzymują przełożeni 

osób skierowanych na te studia. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Rektora-Komendanta w terminie do 

14 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Uczestnictwo w studiach uwarunkowane jest wniesieniem opłat zgodnie z warunkami rekrutacji. 

6. Z chwilą przyjęcia na studia kandydat staje się słuchaczem i jest zobowiązany do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

V. ORGANIZACJA STUDIÓW  

§ 11 

1. Studia trwają nie krócej niż dwa semestry, w wymiarze co najmniej 180 godzin dydaktycznych. 

Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów 

ECTS. 

2. Zmiany programu studiów obejmujące do 30% punktów ECTS programu uchwalonego przez Senat 

zatwierdza Dziekan na wniosek kierownika studiów. 

3. Program studiów określa warunki organizacji, w tym oprócz złożenia egzaminu końcowego może 

przewidywać napisanie pracy końcowej (w przypadku studiów prowadzonych wspólnie z innym 

podmiotem).   

4. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być realizowane w formie wykładów, ćwiczeń 

audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych, ćwiczeń terenowych oraz 

warsztatów. 

5. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

6. Terminarze i plany zajęć na studiach zatwierdza Dziekan. 

§ 12 

1.  Najpóźniej na pierwszym zjeździe kierownik studiów zapoznaje słuchaczy z programem  

i metodami prowadzenia zajęć, sposobami weryfikacji efektów uczenia się i warunkami uzyskania 

świadectwa ukończenia studiów. 
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2. Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów ujętych w programie studiów 

(znajomość literatury, prace kontrolne, sposób zaliczania itp.) podaje do wiadomości słuchaczy 

prowadzący zajęcia z danego przedmiotu. 

3. Ukończenie studiów następuje z chwilą uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, chyba 

że program przewiduje inną formę zakończenia studiów. 

§ 13 

1. Dopuszcza się możliwość odbywania studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów,   

w przypadku słuchacza znajdującego się w sytuacji uzasadniającej podjęcie takiego trybu studiów. 

2. Dziekan podejmuje decyzję o objęciu słuchacza indywidualną organizacją studiów oraz określa 

zasady studiowania, na wniosek słuchacza, złożony nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego, którego decyzja dotyczy. 

3. Dziekan może cofnąć zgodę na odbywanie studiów zgodnie z indywidualną organizacją studiów, 

jeżeli słuchacz nie spełnia ustalonych warunków. 

VI. ZALICZENIA I EGZAMINY 

§ 14 

1. Zaliczenia i egzaminy są sprawdzianem uzyskanych przez słuchacza efektów uczenia się założonych 

w procesie nauczania. 

2. Forma zaliczenia przedmiotu podana jest w ramowym programie studiów. 

3. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 

 

1) szczegółowych: 

bardzo dobry bdb 5,0 

dobry plus db plus 4,5 

dobry db 4,0 

dostateczny plus dst plus 3,5 

dostateczny dst 3,0 

niedostateczny ndst 2,0 

 

2) uogólnionych: 

zaliczony zal 

niezaliczony nzal 
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4. O sposobie zaliczenia decyduje wykładowca w porozumieniu z kierownikiem studiów. Zajęcia 

obejmujące do 8 godzin dydaktycznych na cały przedmiot mogą być zaliczane na ocenę uogólnioną 

(zal/nzal), chyba że program tych studiów stanowi inaczej. 

5. Oceny z wszystkich zaliczeń i egzaminów wpisuje się do arkuszy zaliczeniowo-egzaminacyjnych.  

6. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zaliczeniu bądź egzaminie, słuchaczowi przysługuje dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu  

z osobą zaliczającą przedmiot i kierownikiem studiów. Nieobecność nieusprawiedliwiona 

traktowana jest jako ocena niedostateczna.  

7. Zaliczenie poprawkowe lub egzamin poprawkowy powinien odbyć się przed rozpoczęciem 

kolejnego semestru. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć inny termin.  

8. W przypadku przedmiotów w semestrze kończącym studia, zaliczenie poprawkowe lub egzamin 

poprawkowy musi odbyć się co najmniej jeden tydzień przed datą wyznaczonego egzaminu 

końcowego. 

VII. EGZAMIN KOŃCOWY 

§ 15 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest: 

1) uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie 

studiów; 

2) złożenie pracy końcowej, jeżeli jest przewidziana w programie studiów oraz uzyskanie 

pozytywnej oceny opiekuna pracy końcowej, uwzględniającej wyniki badania oryginalności 

pracy końcowej za pomocą programu antyplagiatowego; 

3) uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni. 

§ 16 

1. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia pracy końcowej oraz egzaminu końcowego określone 

są w programie studiów. 

2. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana na wniosek  

kierownika studiów. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby. 

3. Egzamin końcowy odbywa się nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu zajęć programowych. 

4. Słuchacz powinien przystąpić do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie.  

5. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego w ustalonym terminie, 

może ubiegać się o jeden termin egzaminu dodatkowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Dziekan na wniosek zainteresowanego. 

6. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego lub nieusprawiedliwionej 

nieobecności na egzaminie końcowym (równoznacznej z oceną niedostateczną), słuchacz składa 

egzamin poprawkowy w ustalonym przez Dziekana terminie, co najmniej po upływie 2 tygodni od 

dnia właściwego egzaminu końcowego.  
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7. Słuchacz jest zobowiązany pokryć koszty końcowego egzaminu poprawkowego w wysokości 

określonej w zarządzeniu Rektora-Komendanta. Opłata musi zostać uiszczona przed 

przystąpieniem do egzaminu poprawkowego.  

8. Egzamin dodatkowy lub poprawkowy musi odbyć się w terminie do 1 miesiąca od daty 

przeprowadzenia podstawowego egzaminu końcowego. 

9. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu końcowego w żadnym terminie zostaje skreślony przez 

Dziekana z listy słuchaczy w ciągu 1 miesiąca od zakończenia studiów. 

10. Warunki zaliczenia egzaminu końcowego określa program studiów. 

11. Po egzaminie końcowym komisja egzaminacyjna sporządza protokół. 

 

VIII. UKOŃCZENIE STUDIÓW  

 

§ 17 

1. Warunkiem ukończenia studiów przez słuchacza jest: 

1) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w ramowym programie studiów; 

2) złożenie pracy końcowej, jeśli jest przewidziana w ramowym programie studiów i jej 

pozytywna ocena przez opiekuna pracy końcowej; 

3) złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.  

2. Na obliczeniową ocenę końcową studiów składa się suma następujących składników:  

1) 0,5 x średnia arytmetyczna (z dokładnością do 0,01) ocen z zaliczeń/egzaminów ujętych  

w programie studiów;  

2) 0,5 x ocena z końcowego egzaminu pisemnego.  

3. Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę końcową zgodnie z kryteriami: 

obliczeniowa 

ocena końcowa  
ocena  

od 3,00 do 3,25  dostateczny  

od 3,26 do 3,75  dostateczny plus  

od 3,76 do 4,25  dobry  

od 4,26 do 4,74  dobry plus  

od 4,75  bardzo dobry  
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IX. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW  

§ 18 

1. Pracownicy jednostki organizacyjnej właściwej ds. studiów podyplomowych zobowiązani są do 

prowadzenia dokumentacji studiów zawierającej: 

1) wniosek o utworzenie studiów z pełną dokumentacją;  

2) terminarze zjazdów i plany zajęć; 

3) arkusze zaliczeniowo-egzaminacyjne; 

4) protokół z egzaminu końcowego; 

5) inne dokumenty związane z przebiegiem studiów. 

2. Pracownicy jednostki organizacyjnej właściwej ds. studiów podyplomowych zakładają teczkę 

osobową słuchacza, w której powinny znajdować się następujące dokumenty: 

1) podpisany formularz zgłoszeniowy; 

2) odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów 

wyższych; 

3) inne dokumenty wskazane w szczegółowych warunkach rekrutacji; 

4) arkusz oceny pracy końcowej w przypadku, gdy praca końcowa jest przewidziana 

w programie studiów; 

5) wyciąg z protokołu egzaminu końcowego dot. danego słuchacza; 

6) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia studiów;  

7) decyzje podejmowane w indywidualnych sprawach słuchacza. 

3. Teczka osobowa słuchacza powinna być prowadzona w formie papierowej do czasu 

wprowadzenia w Uczelni obowiązku posługiwania się przez słuchacza kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Po wprowadzeniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dopuszcza 

się prowadzenie teczek osobowych w formie elektronicznej. 

4. W przypadku studiów prowadzonych we współpracy z innymi instytucjami i jednostkami 

zewnętrznymi, formę prowadzenia dokumentacji reguluje umowa pomiędzy partnerami. 

X. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW  

§ 19 

1. Świadectwo ukończenia studiów wystawia jednostka organizacyjna właściwa ds. studiów 

podyplomowych. W przypadku studiów prowadzonych wspólnie z innymi podmiotami warunki 

określa umowa. 

2. Ukończenie studiów jest odnotowywane w rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów. 

Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej. 
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3. Absolwent studiów otrzymuje oryginał świadectwa ukończenia studiów, a w teczce osobowej 

pozostaje jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

4. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów jest uregulowanie wszystkich zobowiązań 

wobec Uczelni. 

5. W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi 

duplikat świadectwa na jego pisemny wniosek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt 

wydania duplikatu świadectwa ponosi absolwent. 

 

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA 

§ 20 

Słuchacz ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranych studiach; 

2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do zaliczeń i egzaminów 

przewidzianych w programie studiów na zasadach w nim określonych; 

3) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów; 

4) wznowienia studiów; 

5) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących organizacji studiów;  

6) korzystania z uczelnianego systemu bibliotecznego; 

7) otrzymywania niezbędnych informacji dotyczących programu, organizacji studiów, 

warunków ich ukończenia, planów zajęć i terminarzy zjazdów; 

8) konsultacji z wykładowcami prowadzącymi zajęcia; 

9) oceny studiów i wykładowców w formie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Uczelni;  

10) otrzymywania wszelkiego rodzaju zaświadczeń związanych z odbywaniem studiów; 

11) otrzymania świadectwa ukończenia studiów, po spełnieniu wszystkich wymogów 

przewidzianych w programie studiów i uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Uczelni. 

 

§ 21 

Słuchacz zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z obowiązującymi w Uczelni aktami prawa wewnętrznego, w tym z niniejszym 

regulaminem oraz innymi dotyczącymi studiów, w szczególności w sprawie wysokości opłat za 

studia; 

2) przestrzegania przepisów porządkowych w Uczelni; 

3) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i innych zajęciach określonych programem studiów; 
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4) etycznego uzyskiwania zaliczeń wszystkich zajęć oraz przygotowywania, z poszanowaniem 

praw autorskich, prac wymaganych w toku studiów; 

5) poszanowania godności wszystkich członków społeczności akademickiej; 

6) uiszczania opłat za studia w wymaganych terminach; 

7) niezwłocznego powiadomienia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji 

przebiegu studiów o zmianie danych osobowych. 

 

XII. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY 

§ 22 

1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku: 

a) niepodjęcia studiów; 

b) rezygnacji ze studiów; 

c) niezaliczenia zajęć przewidzianych w programie studiów; 

d) naruszenia praw autorskich w pracach wymaganych w toku studiów lub w pracy końcowej, 

jeśli jest przewidziana; 

e) nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 15% liczby godzin przewidzianych  

w programie studiów, w przypadku słuchaczy kierowanych na studia przez Komendanta 

Głównego PSP lub jeśli wynika to bezpośrednio z programu studiów; 

f) niewniesienia w wymaganym terminie opłat związanych z uczestniczeniem w studiach; 

g) uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego poprawkowego. 

2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku: 

a) wykroczenia dyscyplinarnego; 

b) naruszenia zasad opisanych w niniejszym regulaminie; 

c) naruszenia zasad etyki. 

3. Rezygnacja słuchacza ze studiów powinna być złożona w formie pisemnej. Za datę rezygnacji ze 

studiów uznaje się datę wpływu pisma o rezygnacji do Uczelni. 

4. Skreślenia dokonuje Dziekan na wniosek kierownika studiów w porozumieniu z jednostką 

organizacyjną właściwą ds. studiów podyplomowych. 

5. W przypadku słuchacza skierowanego na studia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej o przyczynie skreślenia z listy słuchaczy powiadamiany jest przełożony kierujący na studia.  

6. Słuchacz, który zrezygnuje z uczestnictwa w studiach, ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty za 

studia, w przypadku, gdy: 

1) złoży na piśmie rezygnację ze studiów wraz z prośbą o zwrot uiszczonej opłaty przed terminem 

rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, opłata podlega wówczas zwrotowi w całości; 
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2) złoży na piśmie rezygnację ze studiów wraz z prośbą o zwrot uiszczonej opłaty w trakcie trwania 

semestru, opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o poniesione przez Uczelnię 

koszty za okres do dnia wpłynięcia rezygnacji, proporcjonalnie do liczby odbytych zjazdów. 

7. Słuchacz ma prawo w terminie 14 dni od daty skreślenia z listy słuchaczy odwołać się na piśmie od 

decyzji o skreśleniu do Rektora-Komendanta, za pośrednictwem Dziekana. Decyzja Rektora-

Komendanta jest ostateczna. 

 

XIII. WZNOWIENIE STUDIÓW  

§ 23 

1. W uzasadnionych przypadkach, słuchacz skreślony z listy słuchaczy, w ciągu 2 lat od daty 

skreślenia, może ubiegać się o wznowienie studiów na kolejnej edycji, o ile została ona 

uruchomiona. Możliwość ta nie dotyczy studiów, na które słuchacze zostają skierowani przez 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Zgodę na wznowienie studiów wydaje Dziekan, który ustala warunki ich wznowienia. 

3. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do kontynuowania studiów jest spełnienie warunków 

wznowienia studiów określonych przez Dziekana. 

 

XIV. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW 

§ 24 

Do obowiązków kierownika studiów należy w szczególności: 

1) analiza programu studiów w zakresie wymagań merytorycznych, w tym wymagań 

dotyczących kwalifikacji kadry dydaktycznej realizującej zajęcia dydaktyczne na studiach; 

2) przygotowanie wykazu kadry dydaktycznej proponowanej do realizacji poszczególnych 

przedmiotów na studiach. Obsada kadrowa winna być przesłana do zatwierdzenia przez 

Rektora-Komendanta, a następnie przekazana do komórki właściwej ds. studiów 

podyplomowych celem sporządzenia na jej podstawie umów cywilno-prawnych oraz 

kalkulacji kosztów;  

3) nadzór nad bieżącą realizacją studiów; 

4) wspomaganie rekrutacji na studia, w tym przygotowywanie merytorycznych treści na temat 

studiów, zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni, jak również wskazywanie 

potencjalnych adresatów studiów; 

5) współpraca z jednostką organizacyjną właściwą ds. obsługi studiów podyplomowych; 
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6) podpisywanie rachunków wystawionych przez wykładowców z tytułu prowadzonych zajęć 

na studiach, przy współpracy z jednostką organizacyjną właściwą ds. studiów 

podyplomowych; 

7) kontrola jakości kształcenia we współpracy z Dziekanem w szczególności: 

a) analiza stopnia realizacji założonych w programach kształcenia efektów uczenia się; 

b) przeprowadzanie okresowych wizytacji prowadzonych zajęć. 

 

XV. ZADANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WŁAŚCIWEJ DS. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

§ 25 

Do obowiązków jednostki organizacyjnej właściwej ds. studiów podyplomowych należy: 

1) wprowadzanie informacji dotyczących studiów na stronę internetową Uczelni, przy 

współpracy merytorycznej kierownika tych studiów; 

2) współpraca z jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie 

reklamy i marketingu i działań promocyjnych studiów; 

3) opracowywanie dokumentów rekrutacyjnych studiów; 

4) prowadzenie rekrutacji na studia; 

5) prowadzenie dokumentacji studiów zgodnie z § 18; 

6) przygotowywanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Rektora-Komendanta kalkulacji 

kosztów każdej edycji studiów; 

7) sporządzanie terminarzy zjazdów; 

8) weryfikacja wykazu kadry dydaktycznej proponowanej do realizacji poszczególnych 

przedmiotów na studiach, osobno dla każdego semestru, pod względem zapewnienia 

ciągłości realizacji studiów; 

9) współpraca z komórką organizacyjną  właściwą ds. organizacji kształcenia odpowiedzialną za 

sporządzanie planów zajęć;  

10) sporządzanie raportów o uruchomienie środków na wydatki związane z przebiegiem 

studiów i przedkładanie ich osobom odpowiedzialnym za zakupy materiałów 

specjalistycznych; 

11) przygotowywanie arkuszy zaliczeniowo-egzaminacyjnych oraz protokołów z egzaminów 

końcowych; 

12) współpraca  z kierownikiem studiów w sprawach właściwych ds. organizacji studiów; 

13) współpraca z wykładowcami i słuchaczami w zakresie realizacji zajęć oraz spraw 

organizacyjnych związanych ze studiami; 

14) wystawianie słuchaczom zaświadczeń związanych z uczestnictwem i tokiem studiów; 
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15) przygotowywanie decyzji Dziekana dotyczących słuchaczy; 

16) wystawianie świadectw ukończenia studiów; 

17) aktualizacja ewidencji wydanych świadectw ukończenia studiów; 

18) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów studiów; 

19) przeprowadzenie oraz analiza ankiet wśród słuchaczy i przedstawienie wyników Dziekanowi 

po każdej zakończonej edycji studiów. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje  

Rektor-Komendant. 


