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Regulamin  

Studiów Podyplomowych on-line 

 
realizowanych w ramach projektu POKL 

„Politechnika Świętokrzyska-uczelnia na miarę XXI w” 

UDA-POKL.04.01.01-00-381/10-00 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 
§ 1 

 

Przepisy ogólne 

 

 

1. Regulamin studiów podyplomowych on-line realizowanych w ramach projektu 

POKL„Politechnika Świętokrzyska-uczelnia na miarę XXI w” w Politechnice 

Świętokrzyskiej, zwany dalej „Regulaminem” określa: 

- warunki i tryb rekrutacji, 

- organizację procesu dydaktycznego, 

- prawa i obowiązki słuchacza, 

- warunki ukończenia studiów, 

- skreślenia z listy słuchaczy. 

 

2. Osoba zakwalifikowana na studia podyplomowe on-line zwana jest dalej „uczestnikiem”   

 

3. Uczestnictwo w studiach podyplomowych on-line jest bezpłatne, współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

   

 

§ 2 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe on-line 

 

 

1. Uczestnikami studiów podyplomowych on-line mogą być pracujący absolwenci wyższych 

uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów: 

 

     a)  dla studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” 

 
- technicznych (magister inżynier lub inżynier) 

- prawniczych 

- ekonomicznych (magister lub licencjat) 

- zarządzania (magister lub licencjat) 
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b). dla studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii”, 

 
- technicznych (magister inżynier lub inżynier) 

- rolniczych (magister inżynier, inzynier) 

 

2. Uczestnik studiów podyplomowych on-line musi mieć nieograniczony dostęp do łącza 

internetowego o prędkości co najmniej 1Mb/s 

 

3. Przyjęcie na studia podyplomowe on-line odbywać się będzie na podstawie złożonych 

dokumentów: 

- ankiety osobowej, 

- odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub poświadczoną notarialnie kopię, 

- zaświadczenie o zatrudnieniu 

 

4. Kandydaci na studia podyplomowe on-line zostaną pisemnie powiadomieni o przyjęciu lub 

nieprzyjęciu na studia (w tym przypadku podane będzie uzasadnienie nieprzyjęcia) 

 

5. Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe on-line: 

- złożenie właściwych dokumentów 

- kolejność zgłoszeń 

 

6. Nieprzyjętemu kandydatowi przysługuje odwołanie do Komisji Rekrutacyjnej złożone w 

ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

 

 

§ 3 

 

Organizacja procesu dydaktycznego na studiach podyplomowych on-line 

 

 

1. Studia podyplomowe „Odnawialne Źródła Energii” oraz „Wycena nieruchomości” 

realizowane w ramach projektu POKL  

                         „Politechnika Świętokrzyska-uczelnia na miarę XXI w 

      są prowadzone w formie studiów edukacji zdalnej. 

 

2. Programy studiów są zgodne z ustaleniami Rad Wydziałów: Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska, Zarządzania i Modelowania Komputerowego oraz rozporządzenia 

Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010r Dz.U.nr 117 poz. 786 ( dla studiów 

podyplomowych „Wycena Nieruchomości”. 

 

3. Informacje dotyczące programu studiów z wyszczególnieniem przedmiotów, warunków 

ukończenia studiów oraz uzyskania dyplomów uczestnicy otrzymają na spotkaniu  

stacjonarnym przed rozpoczęciem studiów. 

 

4. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały dydaktyczne. 
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5. Wykłady do poszczególnych przedmiotów zostaną umieszczone na platformie edukacji 

zdalnej, z której uczestnicy będą mogli korzystać przez czas trwania studiów. Hasło 

dostępu do platformy uczestnicy otrzymają indywidualnie na spotkaniu stacjonarnym. 

Otrzymają również informacje o możliwości kontaktu z obsługą platformy w przypadku 

trudności  przy korzystaniu z platformy edukacji zdalnej. 

 

6. Studia trwają dwa semestry 

 

§ 4  

 

Prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych on-line 

 

1. Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo do: 

- korzystania z wykładów umieszczonych na platformie edukacji zdalnej, 

- otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych 

- otrzymania programu studiów z wyszczególnieniem przedmiotów 

- otrzymania dyplomu o ukończeniu studiów podyplomowych on-line (po wypełnieniu 

warunków określonych w § 5) 

 

2. Uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek: 

-    podpisać umowę z Biurem Projektu   o uczestnictwie w studiach podyplomowych on-line, 

- złożyć deklarację przystąpienia do Projektu, 

- złożyć w terminie pracę dyplomową z uwzględnieniem logo projektu. 

- złożyć egzamin dyplomowy. 

- złożyć anonimową ankietę ewaluacyjną dotyczącą programu zajęć, organizacji studiów. 

 

 

§5 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych on-line 

 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

 

- przynajmniej jednorazowe zalogowanie się na każdy wykład umieszczony na platformie, 

- uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, 

- uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie dyplomowym 

 

2. W przypadku uzyskania negatywnej oceny pracy dyplomowej uczestnik ustala z 

kierownikiem studiów podyplomowych i opiekunem pracy dyplomowej nowy termin 

złożenia pracy. 
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3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjna powołaną przez Radę 

Wydziału na wniosek Kierownika Studiów podyplomowych. 

 

 

4. W skład Komisji wchodzą :   

 

a) 3 osoby na studiach podyplomowych ”Odnawialne źródła energii”: przewodniczący 

Komisji oraz 2 nauczycieli akademickich, uczestniczący w realizacji programu 

dydaktycznego studiów podyplomowych on-line. 

b) 4 osoby na studiach podyplomowych ”Wycena nieruchomości”: przewodniczący 

Komisji oraz 3 nauczycieli akademickich, uczestniczący w realizacji programu 

dydaktycznego studiów podyplomowych on-line. 

 

5. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powinien posiadać przynajmniej stopień doktora. 

 

6. Termin egzaminu dyplomowego ustala Kierownik Studiów Podyplomowych  

 

7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie dyplomowym uczestnikowi 

przysługuje jeden termin poprawkowy zrealizowany w terminie jednego miesiąca od daty 

pierwszego egzaminu.  

 

8. Ostateczna ocena studiów podyplomowych jest średnią ważoną ocen: 0,3 – praca 

dyplomowa, 0,7 – egzamin dyplomowy. 

 

 

§ 6 

 

 

Skreślenia z listy słuchaczy Studiów Podyplomowych on-line 

 

 

1. Uczestnik zostaje skreślony z listy studentów w przypadku: 

- niezalogowania się na wszystkie wykłady objęte programem studiów, 

-     niepodpisania umowy z Biurem Projektu o uczestnictwie w studiach podyplomowych on-

line, 

- niezłożenia deklarację przystąpienia do Projektu, 

- niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, 

- nieprzystapienia do egzaminu dyplomowego 

 

2. Skreślenia z listy uczestników dokonuje Kierownik Studiów Podyplomowych on-line. 

 

3. Decyzja o skreśleniu wysłana będzie uczestnikowi listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

 

4. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie  do Kierownika Projektu w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji 
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§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczną instancją odwoławczą  jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej 

 

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r 


