
 

 

 
 

WYCIĄG   
z Regulaminu Kursów Podyplomowych. 

Niniejszy wyciąg jest integralną częścią kwestionariusza stanowiącego jednocześnie wniosek 
o przyjęcie.                     

IV. Prawa i obowiązki słuchaczy 

§4. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie Podyplomowym jest zawarcie umowy, terminowe 

wnoszenie opłat za kurs określonych w umowie. Wzór umowy pomiędzy słuchaczem a firmą 

„EDUKACJA” określa Właściciel . 

2. Słuchacz w szczególności ma prawo do: 

a. Zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych  określonych w 

programach kursów. 

b. Branie aktywnego udziału we wszystkich formach dydaktycznych, przygotowanie się 

do wszystkich form zaliczeń. 

c. Zgłaszanie kierownikowi kursów lub bezpośrednio Właścicielowi uwag dotyczących 

realizacji procesu dydaktycznego oraz osób prowadzących zajęcia.  

8. Słuchaczowi nie przysługuje prawo do: 

a.  wystawienia legitymacji studenckiej; 

b. stypendiów naukowych i socjalnych; 

c. zwrot kosztów wydatków poniesionych w związku z nauką; 

d. odbywania zajęć według toku indywidualnego; 

e. egzaminu lub zaliczenia komisyjnego. 

8. Słuchacz jest zobowiązany w szczególności do: 

a. przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu; 

b. realizacji programu i planu kursów; 

c. uczestniczenia we wszystkich formach dydaktycznych, to jest wykładach, ćwiczeniach 

i seminariach; 

d. terminowego zdawania prac zleconych przez prowadzącego przedmiot; 

e. terminowego wnoszenia opłat; 

f. informowania Właściciela (lub innej wyznaczonej przez niego osoby) o zmianach 

danych osobowych ,a zwłaszcza nazwiska, adresu, i innych danych; 

g. posiadania środków informatycznych umożliwiających uczestnictwo w zajęciach; 



 

 

h. powiadamiania o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach i ich przyczynach; 

i. zachowania w tajemnicy loginu i hasła umożliwiających dostęp do uczestnictwa w 

zajęciach. Przekazanie danych o których mowa osobie trzeciej skutkuje 

natychmiastowym rozwiązaniem umowy i skreśleniem słuchacza z listy, bez zwrotu 

środków finansowych wpłacanych w systemie jednorazowym lub semestralnym, oraz 

zwrotu udzielonych rabatów; 

j. nieusprawiedliwiona absencja trwająca powyżej jednego miesiąca skutkuje 

automatycznym skreśleniem z listy słuchaczy (blokada hasła). 

5. W przypadku absencji trwającej ponad miesiąc czasu spowodowanej chorobą lub innymi 

istotnymi przyczynami losowymi, sposób zaliczenia ustala osoba prowadząca przedmiot. 

Wniosek pisemny o możliwość zaliczenia przedmiotów absencją trwająca powyżej ½ semestru 

słuchacz kieruje do Właściciela.  

6. Sposób przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń określony jest w planie kursów. 

7. Oceny z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu wystawia się według następującej 

skali: 

bardzo dobry 5,0 

dobry plus 4,5 

dobry 4,00 

dostateczny plus 3,5 

dostateczny 3,0 

niedostateczny  2,0 

O ile wiedza słuchacza jest oceniana powyżej wymogów określonych dla oceny bardzo dobrej 

prowadzący wpisuje na liście egzaminacyjnej przy nazwisku słuchacza „celujący”.  

8. Prowadzący może zwolnić słuchacza z egzaminu jeżeli; słuchacz wykazywał aktywność na 

ćwiczeniach, uzyskał oceny bardzo dobre (5,0) z prac pisemnych, w trakcie wygłaszania 

referatów i/lub prezentacji posługiwał się nienagannie językiem polskim, logicznie prezentował 

zawarte w nich treści i potrafił ich bronić, był aktywny podczas wykładu z elementami dyskusji.  

 

Z treścią wyciągu z Regulaminu Kursów Podyplomowych zapoznałem się,  …………………     ………………  
                                                                                                                                                             Miejscowość                    data (d-m-r) 
 
                                                                                                                                                                             …………………………… 
                                                                                                                                                                                         Czytelny podpis  
 


