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Załącznik do Uchwały Senatu  

z dnia 28.02.2015 r. 

w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej  

w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano  na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r Nr 164 poz. 1365 ze zm. z dnia 

18.03.2011 zawartymi w Dz. U. z 2011r Nr 84, poz.455), Rozporządzenia Ministra Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 

Statutu  i Regulaminu Studiów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień 

organizacji i toku studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię oraz określa prawa 

i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami. 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Studia podyplomowe stanowią jedno z formalnych, zinstytucjonalizowanych ogniw 

kształcenia ustawicznego. 

2. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej Uczelni  i służą uzupełnianiu, 

aktualizowaniu wiedzy, a także podnoszeniu kwalifikacji absolwentów studiów 

wyższych. 

3. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, którzy uzyskają przygotowanie 

do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych  

i drugiego stopnia, którzy uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 

(w przedszkolach, szkołach podstawowych) na wszystkich szczeblach edukacji, zaś 

kandydaci zdobywający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, muszą 

posiadać przygotowanie do zawodu nauczyciela uzyskane na pierwszym lub drugim 

stopniu studiów pedagogicznych (we wszystkich typach szkół). 

4. Absolwenci studiów podyplomowych w zależności od specjalności są przygotowani do 

wykonywania zawodu nauczyciela, oligofrenopedagoga, logopedy i terapeuty. Uzyskują 

przygotowanie do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych 

 i integracyjnych. 
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§ 2 

1. Studia podyplomowe, których zakres merytoryczny związany jest z prowadzonym przez 

Uczelnię kierunkiem studiów wyższych, są w Uczelni tworzone, przekształcane  

i likwidowane przez Senat. 

2. Studia podyplomowe mogą być również prowadzone w zakresach innych niż określone 

powyżej za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

§ 3                                     

Studia podyplomowe organizowane są w Uczelni jako: kwalifikacyjne, w tym: 

- nauczycielskie, służące uzyskiwaniu i rozszerzaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu 

nauczyciela - prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

- inne, umożliwiające zdobycie nowych nienauczycielskich kwalifikacji zawodowych 

oraz  doskonalące,   służące  poszerzeniu   i pogłębieniu   posiadanej wiedzy. 

§ 4 

1. Studia podyplomowe doskonalące prowadzone w Uczelni trwają nie krócej niż dwa 

semestry i obejmują co najmniej 240 godzin zajęć dydaktycznych, bez realizowania 

praktyk. 

2. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania 

merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) prowadzone są  

w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry, realizowane są  

 praktyki w wymiarze co najmniej 150 godzin (30 godzin z Modułu w zakresie 

pedagogiczno-psychologicznym oraz 120 godzin z Modułu w zakresie dydaktyki). 

3. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania 

pedagogicznego prowadzone są w wymiarze co najmniej 330 godzin i trwają co najmniej 

trzy semestry, realizowane są praktyki w wymiarze co najmniej 150 godzin  (30 godzin  

z Modułu w zakresie pedagogiczno-psychologicznym oraz 120 godzin z Modułu  

w zakresie dydaktyki). 

4. Na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli liczbę godzin zajęć 

dydaktycznych, liczbę semestrów oraz wymiar praktyk pedagogicznych określają 

stosowne przepisy.  
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§ 5  

Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni 

sprawuje Kierownik studiów podyplomowych na podstawie zakresu obowiązków, 

odpowiedzialności i uprawnień przyznanych przez Rektora. 

§ 6 

1. Jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą studia podyplomowe jest wydział. 

2. Uczelnia prowadzi rejestr słuchaczy oraz wydanych świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych. 

§ 7 

Studia podyplomowe prowadzone są w formie niestacjonarnej. 

§ 8 

1. Studia podyplomowe są odpłatne. 

2. Wysokości wszelkich opłat związanych z uczestniczeniem w studiach podyplomowych 

oraz warunki obniżania lub zwalniania z opłat określa Zarządzeniem  Kanclerz Uczelni. 

3. Studia podyplomowe mogą być finansowane ze środków pozauczelnianych. W takim 

przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania. 

§ 9 

1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadach określonych w regulaminie  

i zarządzeniu Rektora. 

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

 określone są w regulaminie i zarządzeniu Rektora, wysokość opłat za semestr nauki 

 określona jest w zarządzeniu Kanclerza. 

3. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, przeprowadzona 

weryfikacja złożonych dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowego. 

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW 

§ 10 

1. Organizacją studiów podyplomowych oraz bezpośrednim nadzorem merytorycznym  

       zajmuje się Kierownik studiów podyplomowych. 

2. Ogólny nadzór sprawuje Rektor NWSP. 

§ 11 

1. Studia podyplomowe organizowane są w cyklu semestralnym. 

2. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje 
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Kierownik studiów podyplomowych. 

3. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy na 

stronie internetowej Uczelni.  

§ 12 

1. Kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych odbywa się według planów  

i programów kształcenia zatwierdzonych przez Senat NWSP. 

2. Plany studiów podyplomowych obowiązujące w danym roku akademickim ogłaszane są  

na tablicy informacyjnej. 

3. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 

punktów ECTS. 

4. O programach kształcenia poszczególnych przedmiotów, zasadach ich realizacji  

i sposobie egzekwowania wiedzy słuchacz dowiaduje się podczas pierwszych zajęć. 

 

 

III. ORGANIZACJA PRAKTYK 

§ 13 

W trakcie praktyk słuchaczowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) wizyty w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach i instytucjach; 

2) obserwowanie zajęć; 

3) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, pedagogowi, terapeucie, logopedzie, 

    oligofrenopedagogowi; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów,  

    słuchaczy). 

§ 14 

Uczelnia: 

1) opracowuje zasady odbywania praktyk; 

2) przygotowuje słuchaczy do odbycia praktyk; 

3) zapewnia możliwość omówienia praktyk w trakcie zajęć w uczelni; 

4) utrzymuje systematyczny kontakt z przedszkolami, szkołami i placówkami, instytucjami,  

    w których słuchacze odbywają praktyki. 

§ 15 

Uczelnia ma obowiązek zapewnić słuchaczom w trakcie praktyk: 

1) warunki umożliwiające zarówno uzyskanie przygotowania praktycznego w zakresie 

realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, jak i poznanie różnych klas i zespołów 
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uczniowskich oraz zdobycie odpowiedniego doświadczenia pedagogicznego w zakresie 

organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki, instytucji planowania, realizowania 

 i oceniania wyników procesu kształcenia, wychowania, terapii, resocjalizacji; 

2) dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych; 

3) opiekę i nadzór opiekuna praktyk; 

4) warunki umożliwiające samodzielne opracowanie konspektów lekcji lub scenariuszy 

zajęć, w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk; 

5) warunki do prowadzenia lekcji (zajęć) z zastosowaniem technologii informacyjnej,  

w szczególności z wykorzystaniem treści i zasobów edukacyjnych znajdujących się na portalach 

internetowych. 

§ 16 

Praktyka realizowana jest według  regulaminu oraz instrukcji  dotyczącej organizacji  

i przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej w zakresie psychologiczno-pedagogicznym  

i dydaktycznym lub klinicznym. 

§ 17 

Praktyki powinny odbywać się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w uczelni. 

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA 

 

§ 18 

Słuchacz ma prawo do: 

a) korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni, niezbędnej do realizacji programu studiów; 

b) korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni, na zasadach określonych w regulaminie 

Biblioteki NWSP; 

c) korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia; 

d) wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych; 

e) zgłaszania władzom Uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów 

nauczania oraz organizacji kształcenia i obsługi administracyjnej; 

f) wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§19 

Słuchacz obowiązany jest do: 

a) przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności  

i aktywności na zajęciach; 
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b) uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych 

w wyniku nieobecności; 

c) zaliczania zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania 

innych wymogów przewidzianych w planie studiów, w ustalonych terminach; 

d) terminowego przedkładania w dziekanacie wymaganych dokumentów; 

e) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat 

wynikających z decyzji władz Uczelni; 

f) niezwłocznego zawiadamiania o zmianie wcześniej podanych Uczelni danych osobowych; 

g) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni; 

h) szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego 

niszczenie lub stratę. 

 

 

IV. PRZEBIEG STUDIÓW 

 

§ 20 

1. Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w kartach okresowych osiągnięć 

(drukowanych po zakończeniu danego semestru studiów podyplomowych) oraz w formie 

elektronicznej w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

§ 21 

1. Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów 

poprawkowych określa plan studiów. 

2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania (zdawania egzaminu) 

oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach (egzaminach). 

3. Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu) przysługuje prawo do 

zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza 

Kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia 

(egzaminatorem). 

4. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie 

odpowiedniej liczby punktów ECTS (uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów lub 

zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów oraz odbycie praktyki). 
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Stosuje się następującą skalę ocen: 

oznaczenie liczbowe oznaczenie słowne 

5,0 bardzo dobry 

4,5 dobry plus 

4,0 dobry 

3,5 dostateczny plus 

3,0 dostateczny 

2,0 niedostateczny 

5. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik zaokrąglając go 

do pełnej oceny, zgodnie z zasadą: 

 - do 3, 49  - (3,0) dostateczny, 

 - od 3, 50 do 4, 49 - (4,0) dobry, 

 - powyżej 4,50  - (5,0) bardzo dobry, 

§ 22 

1. Kierownik studiów podyplomowych skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy 

słuchaczy w przypadku: 

a)  nie podjęcia studiów; 

b)  rezygnacji ze studiów; 

c)  nieuzyskania w terminie zaliczeń/egzaminów – brak zaliczenia semestru; 

d)  niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów, 

e)  niezaliczenia praktyk pedagogicznych. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora 

podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

§ 23 

1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia według 

obowiązującego wzoru.  

 Świadectwo potwierdza kwalifikacje podyplomowe i jest wydawane po uzyskaniu 

      określonych efektów kształcenia. 

2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wydać na 

wniosek absolwenta jego duplikat. 

3. Wysokość opłaty za świadectwo i jego duplikat określa stosowne Rozporządzenie. 
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V. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 24 

Organem odwoławczym we wszystkich sprawach objętych niniejszym Regulaminem jest 

Rektor. 

§ 25 

Postanowienia Regulaminu obowiązują słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników 

naukowo-dydaktycznych, nauczycieli akademickich pełniących funkcję Rektora, Dziekana, 

Kierownika studiów podyplomowych oraz Kanclerza, pracowników biblioteki oraz 

pracowników administracji obsługujących słuchaczy studiów podyplomowych 

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. 

§ 26 

Zasady i tryb tworzenia, przekształcania studiów podyplomowych w Uczelni określa Senat. 

§ 27 

Regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat 

 z mocą obowiązującą od 01.10. 2015 roku. 

 


