
UCHWAŁA NR 52/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych
w Akademii Marynarki Wojennej

W związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn. zm), na podstawie § 28
ust 1 pkt 2) Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się „Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Marynarki
Wojennej". Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr 21/2010 Senatu AMW z dnia 21 października 2010 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT.
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU
—-zzr /F— j? Tkontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
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Załącznik do uchwały Nr 52/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 21 listopada 2013 r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej, zwanej dalej „AMW" lub „Akademią",
funkcjonują na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 oraz z zastrzeżeniem art. 9c ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U 2012 r., póz. 572 z późn. zm),
zwanej dalej „ustawą".

§2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) „studiach" - rozumie się przez to studia podyplomowe;

2) „słuchaczu" - rozumie się przez to słuchacza studiów podyplomowych.

2. Studia w Akademii realizowane są dla:

1) żołnierzy zawodowych skierowanych na studia w trybie służbowym w ramach
„Systemu Doskonalenia Zawodowego Kadry w Siłach Zbrojnych RP";

2) osób cywilnych.

3. Studia dla osób cywilnych są odpłatne, a ich wysokość jest ustalana corocznie
zarządzeniem rektora-komendanta.

Rozdział II

TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCANIE l LIKWIDACJA STUDIÓW

§3

1. Studia mogą być tworzone, przekształcane i likwidowane w drodze uchwały przez rady
podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii, zwane dalej „wydziałami".

2. Zakładane efekty kształcenia, sposób ich weryfikacji i dokumentowania dla studiów
podyplomowych uchwala senat AMW.

3. Sposób weryfikacji zakładanych dla studiów podyplomowych efektów kształcenia,
dokumentację, plan studiów podyplomowych oraz program kształcenia uchwala właściwa
rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

4. Studia mogą być prowadzone:

1) we współpracy z innymi wydziałami Akademii;
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2) przy współudziale i współfinansowaniu instytucji i organizacji, w tym także
zagranicznych. Zadania i sposób finansowania studiów określają umowy zawarte
między stronami.

5. Dokumentacja studiów podyplomowych zawiera w szczególności:

1) nazwę studiów;

2) zakładane efekty kształcenia uchwalone przez Senat AMW;

3) datę utworzenia, przekształcenia lub zniesienia studiów;

4) czas trwania studiów;

5) wskazanie kierownika studiów;

6) zasady rekrutacji na studia;

7) kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów;

8) zasady odpłatności;

9) warunki ukończenia studiów;

10) wskazanie interesariuszy zewnętrznych;

11) uchwałę rady wydziału wyrażającą zgodę na utworzenie, przekształcenie lub
zniesienie studiów wraz z uzasadnieniem;

12) program kształcenia i plan studiów wraz z punktami ECTS;

13) opis kadry dydaktycznej;

14) preliminarz kosztów (z uwzględnieniem minimalnej liczby uczestników warunkującej
samofinansowanie się studiów).

§4

1. Studia mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest
co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Akademię. Program kształcenia może
wykraczać poza zakres obszaru kształcenia, jeżeli została uzyskana zgoda ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Zasady tworzenia, zmian programów kształcenia, czasu trwania oraz likwidacji studiów,
o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1), określają odrębne przepisy.

Rozdział III

ORGANIZACJA STUDIÓW

§5

Nadzór nad działalnością studiów sprawuje dziekan wydziału prowadzącego te studia.

§6

1. Kierownika studiów powołuje i odwołuje dziekan spośród nauczycieli akademickich, po
zasięgnięciu opinii rady wydziału.

2. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów należy:

1) opracowanie programu kształcenia i planu studiów;
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2) organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem;

3) podawanie do publicznej wiadomości kryteriów kwalifikacji kandydatów na studia oraz
organizowanie rekrutacji na studia;

4) przeprowadzenie rekrutacji kandydatów;

5) opiniowanie wniosków słuchaczy kierowanych do władz wydziału lub uczelni;

6) wnioskowanie o skreślenie z listy słuchaczy;

7) opracowanie systemu weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia
osiąganych przez słuchacza;

8) przedstawianie radzie wydziału sprawozdań z zakończenia edycji studiów;

9) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji przebiegu studiów, tj. dane osobowe
słuchaczy, tematy prac studyjnych, protokoły egzaminacyjne i inne materiały
dokumentujące przebieg studiów;

10) kontrola jakości kształcenia;

11) prowadzenie akcji promocyjnej studiów.

§7

1. Studia w AMW prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

2. Zajęcia dydaktyczne na studiach odbywają się w czasie zjazdów stacjonarnych i
niestacjonarnych.

3. Studia mogą trwać 2 lub 3 semestry, przy czym czas trwania studiów cywilnych nie może
być dłuższy niż 3 semestry, natomiast czas trwania studiów dla żołnierzy zawodowych
nie dłuższy niż 15 miesięcy. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez
słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.

4. Zajęcia na studiach odbywają się w trakcie roku akademickiego i są realizowane
w systemie semestralnym.

5. Rok akademicki obejmuje:

1) dwa semestry: zimowy i letni/ letni i zimowy;

2) dwie sesje egzaminacyjne;

3) dwie sesje poprawkowe;

4) przerwy świąteczne;

5) inne przedsięwzięcia wynikające z organizacji i toku studiów.

6. Studia mogą być realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia „na odległość".

§8

Wydziały zobowiązane są do zapewnienia:

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające zakresowi
realizowanych zajęć;

2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu
kształcenia;

3) materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla słuchaczy;

4) obsługi administracyjno-technicznej studiów.
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§9

1. Do prowadzenia wykładów, przyjmowania egzaminów i przeprowadzenia zaliczeń
uprawnieni są nauczyciele akademiccy AMW oraz osoby zatrudnione na podstawie
umowy cywilnoprawnej.

§10

1. W przypadku osób cywilnych, wydział zakłada teczkę osobową słuchacza, w której
przechowywane są następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z kopią decyzji o przyjęciu;

2) kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez pracownika administracyjnego
odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;

3) karty okresowych osiągnięć;

4) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - egzemplarz do akt;

5) potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego
odpisów przez osobę odbierającą świadectwo;

6) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona przez pracownika
administracyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji przebiegu
studiów.

2. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych należy do
obowiązków kierownika studiów podyplomowych.

Rozdział IV

REKRUTACJA

§11

1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych.

2. Obywatele innych państw mogą odbywać studia w Akademii na zasadach i w trybie
określonym w ustawie.

3. Żołnierzy zawodowych na studia realizowane w trybie służbowym, kieruje właściwy organ
wojskowy.

§12

1. Kandydat będący osobą cywilną ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe
składa we właściwej jednostce organizacyjnej AMW następujące dokumenty z
zastrzeżeniem § 33 ust. 1:

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według wzoru
ustalonego w załączniku do Regulaminu;

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) 2 zdjęcia;

4) inne, wskazane przez kierownika studiów podyplomowych.

2. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zostają zwrócone kandydatowi.

§13

Strona 4 z 13 —/



1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje dziekan wydziału
lub z jego upoważnienia kierownik studiów podyplomowych prowadzącego dane studia,
na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej dostarczonej przez kierownika studiów.

2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydat otrzymuje listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem
kierownika studiów, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest
ostateczna.

§14

1. Uczelnia zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług
edukacyjnych. Treść umowy może być przystosowana (uzupełniona) do potrzeb
konkretnych studiów z zachowaniem treści przewidzianych we wzorze umowy
obowiązującej w Akademii.

2. Rektor może upoważnić kierowników studiów podyplomowych do podpisywania wyżej
wymienionych umów.

§15

1. Po przyjęciu na studia słuchacze otrzymują indeks studiów podyplomowych, zwany dalej
„indeksem".

2. Indeks jest dokumentem potwierdzającym przebieg oraz wyniki studiów i pozostaje
własnością słuchacza.

3. Do czasu ukończenia lub przerwania studiów słuchacz jest zobowiązany do
przedstawienia indeksu na każde wezwanie wydziału, w którym odbywa studia.

Rozdział V

PRAWA l OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§16

Słuchacz ma prawo do:

1) korzystania z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych, obiektów i ośrodków oraz
urządzeń Akademii, a także pomocy ze strony nauczycieli akademickich oraz
właściwych organów Akademii;

2) zgłaszania do kierownika studiów postulatów, uwag i wniosków, dotyczących
programów nauczania, spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz
z warunkami socjalnymi;

3) korzystania z zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia w stołówce
studenckiej Akademii, według zasad określonych w przepisach wewnętrznych.

§17

Słuchacz zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, statutu Akademii oraz innych
wewnętrznych przepisów i zarządzeń obowiązujących w Akademii;

2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, składania egzaminów,
odbywania ćwiczeń oraz wypełniania wszystkich wymogów określonych
w programach kształcenia;
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3) wnoszenia w terminie opłat za studia;

4) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, z którymi zapoznał się
w trakcie odbywania studiów, jeżeli te wiadomości stanowią tajemnicę służbową lub
państwową;

5) niezwłocznego powiadamiania kierownika studiów o zmianie swoich danych
osobowych.

§18

Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania według indywidualnego toku
studiów.

§19

Słuchaczom będącym żołnierzami skierowanymi na studia przez właściwy organ wojskowy,
urlopu udziela się na zasadach określonych w przepisach wojskowych.

§20

1. Słuchacz, który naruszył przepisy i zarządzenia obowiązujące w Akademii ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną w trybie i na zasadach określonych w przepisach
ustawy, statucie Akademii i innych dokumentach regulujących odpowiedzialność
dyscyplinarną studentów i słuchaczy.

2. Słuchacze będący żołnierzami skierowanymi na studia przez organ wojskowy, ponoszą
odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonym w przepisach
o dyscyplinie wojskowej.

Rozdział VI

PRZEBIEG STUDIÓW

§21

1. Okresem zaliczeniowym studiów w Akademii jest semestr i rok studiów.

2. Warunkiem zaliczenia semestru (roku) studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen
z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie wymaganej liczby
punktów ECTS określonych w programie kształcenia.

3. Przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem, których formę określa prowadzący
przedmiot.

4. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy, kompetencji i umiejętności słuchaczy
na zakończenie nauczania przedmiotu:

1) egzamin pisemny lub ustny z oceną;

2) zaliczenie pisemne lub ustne z oceną;

3) inne formy weryfikacji osiągnięcia przez słuchacza zakładanych efektów kształcenia.

5. Podczas egzaminów, zaliczeń i bieżącej kontroli wiedzy oraz umiejętności słuchaczy
stosuje się następującą skalę ocen:

1) bardzo dobry (bdb) (5,0);

2) dobry plus (db+) (4,5);

3) dobry (db) (4,0);
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4) dostateczny plus (dst+) (3,5);

5) dostateczny (dst) (3,0);

6) niedostateczny (ndst) (2,0).

§22

1. Do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów przeznaczona jest
sesja egzaminacyjna.

2. Słuchacz ma obowiązek przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w planie sesji
egzaminacyjnej.

3. W każdej sesji egzaminacyjnej słuchacz ma prawo do jednego zasadniczego terminu
egzaminu. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej przysługuje mu prawo do
zdawania w sesji poprawkowej jednego egzaminu poprawkowego z każdego
niezdanego przedmiotu.

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie
słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu traci prawo do zasadniczego terminu
egzaminu. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu wiąże się z wpisywaniem
do protokołu przez kierownika studiów podyplomowych oceny niedostatecznej.

5. Egzamin lub zaliczenie przedmiotu przeprowadza osoba wyznaczona do kierowania
przedmiotem. W wyjątkowych przypadkach egzamin i zaliczenie mogą być
przeprowadzone przez inną osobę lub komisję. Decyzję w tej sprawie podejmuje
dziekan.

6. Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia słuchacza z obowiązku przystąpienia do
egzaminu lub uzyskania zaliczenia w innym terminie. Termin ten wyznacza dziekan lub z
jego upoważnienia kierownik studiów podyplomowych na wniosek słuchacza.

§23

1. Oceny uzyskane podczas egzaminów i zaliczeń wpisuje się do indeksów, protokołów
egzaminacyjnych (zaliczeniowych) oraz kart okresowych osiągnięć.

2. Dokumenty z wynikami egzaminów i zaliczeń (protokoły), po wpisaniu ocen do indeksów,
kart okresowych osiągnięć oraz do protokołu, osoba prowadząca przedmiot przekazuje
kierownikowi studiów nie później niż w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminu
(zaliczenia). Na podstawie wymienionych dokumentów uzupełnia się zbiorcze karty
osiągnięć słuchaczy.

3. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie, w czasie sesji egzaminacyjnej
jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, którą do protokołu i indeksu
wpisuje dziekan, jeżeli w ciągu trzech dni po zakończeniu sesji słuchacz nie przedstawi
dokumentu uzasadniającego absencję.

§24

1. Indeks oraz kartę okresowych osiągnięć należy przekazać do dziekanatu zgodnie
z terminem ustalonym przez kierownika studiów.

2. Słuchacz, który nie przekazał do dziekanatu indeksu i karty okresowych osiągnięć, nie
może otrzymać karty okresowych osiągnięć na kolejny semestr lub karty egzaminu
poprawkowego.

§25
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Egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbywają się w sesji poprawkowej, która w semestrze
zimowym trwa trzy tygodnie liczone od dnia zakończenia terminu podstawowego sesji;
w semestrze letnim sesja poprawkowa trwa do końca października.

§26

1. Wzory protokołów, indeksów, kart okresowych osiągnięć oraz zbiorczych kart osiągnięć
słuchaczy określa rozporządzenie. Po wypełnieniu dokumenty te podlegają ewidencji.

2. Na listę słuchaczy kolejnego semestru wpisywane są osoby, które zdały wszystkie
egzaminy i uzyskały wszystkie zaliczenia z poprzedniego semestru lub mają wpis
warunkowy.

3. Dodatkowym warunkiem wpisania osoby cywilnej na kolejny semestr jest uregulowanie
należności finansowych.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁAWCZY. ZASADY ZDAWANIA EGZAMINU KOMISYJNEGO

§27

1. W ciągu siedmiu dni od daty nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu, słuchaczowi
przysługuje prawo do odwołania do dziekana, który może zarządzić komisyjne
sprawdzanie wyników uzyskanych przez słuchacza.

2. W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu osoba, która nie zaliczyła egzaminu
poprawkowego lub zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu
lub przebiegu egzaminu, ma prawo złożyć pisemny wniosek do dziekana
o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.

3. Egzamin komisyjny z innych powodów może zarządzić dziekan.

4. Egzamin komisyjny powinien się odbyć w terminie czternastu dni od daty złożenia
wniosku, przed komisją powołaną przez dziekana, po uregulowaniu ustalonej opłaty (nie
dotyczy żołnierzy zawodowych, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1).

5. W przypadku niezdania egzaminu komisyjnego przez słuchacza, kierownik studiów
wnioskuje do dziekana wydziału o skreślenie go listy słuchaczy.

§28

1. Osoba, która przerwała studia lub została skreślona z listy słuchaczy po zaliczeniu co
najmniej pierwszego semestru, ma prawo ubiegać się o wznowienie studiów, o ile
przerwa nie trwała dłużej niż 2 lata.

2. Osoba, która otrzymała zgodę na wznowienie studiów nie ma obowiązku ponownego
zdawania egzaminów i zaliczeń z przedmiotów, z których otrzymała poprzednio oceny
pozytywne, o ile nie minął rok od daty złożenia egzaminu i program przedmiotu nie uległ
istotnym zmianom.

3. Decyzję o wznowieniu studiów wydaje dziekan.
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Rozdział VIII

EGZAMIN DYPLOMOWY. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§29

1. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Informacja o formie egzaminu podawana
jest do wiadomości słuchaczy w trakcie pierwszego semestru.

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana na wniosek
kierownika studiów co najmniej w składzie: kierownik studiów podyplomowych jako
przewodniczący, nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy
merytorycznie związany z problematyką danych studiów.

3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić słuchacz po zaliczeniu wszystkich
przedmiotów i uzyskaniu wymaganej programem kształcenia liczby punktów ECTS.

§30

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów
podyplomowych. Termin podawany jest do informacji słuchaczom najpóźniej na
początku ostatniego semestru studiów.

2. Zakres tematyczny będący podstawą przeprowadzenia egzaminu ustala kierownik
studiów w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. Zakres tematyczny podawany jest do
informacji słuchaczom najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów i nie może
ulec zmianie.

3. Egzamin ocenia komisja stosując skale ocen zgodnie z § 21 ust. 5.

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na egzaminie w ustalonym
terminie, słuchacz może przystąpić do egzaminu w terminie ustalonym przez kierownika
studiów.

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie
słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu traci prawo do zasadniczego terminu
egzaminu. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu wiąże się z wpisywaniem
do protokołu przez kierownika studiów podyplomowych oceny niedostatecznej.

6. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchacz może przystąpić do egzaminu
poprawkowego w terminie ustalonym przez kierownika studiów.

7. Ocena z poprawkowego egzaminu dyplomowego jest ostateczna.

§31

1. Osoby, które ukończyły studia w Akademii z wynikiem pozytywnym otrzymują
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Wzór świadectwa określa właściwa
uchwała Senatu AMW.

2. Uczelnia ma obowiązek przygotowania i wydania świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych w ciągu 30 dni od daty ich ukończenia.

3. Podstawą obliczenia oceny końcowej ze studiów jest:

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych
w okresie studiów;

2) ocena z egzaminu dyplomowego.
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4.

5.

Ocenę końcową ze studiów stanowi suma:

1) 0,7 średniej ocen, o której mowa w ust. 3 pkt 1);

2) 0,3 oceny z egzaminu dyplomowego.

Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się końcową ocenę zgodnie z zasadą:

Uzyskana średnia

od 4,55 do 5,00
od 4,20 do 4,54
od 3,80 do 4,19
od 3,40 do 3,79

do 3,39

Uzyskana ocena,
wynik na dyplomie

bardzo dobry
dobry plus

dobry
dostateczny plus

dostateczny

Rozdział IX

SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

§32

1. Skreślenie z listy słuchaczy następuje w przypadku ukończenia studiów lub po
uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie, z powodu:

1) niezaliczenia semestru, o ile słuchacz nie złożył wniosku o powtarzanie tego
semestru lub warunkowe przeniesienie na kolejny semestr;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów w ustalonym terminie;

4) niepodjęcia studiów w terminie czternastu dni od dnia rozpoczęcia studiów.

2. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje dziekan.

3. Słuchacz może zrezygnować ze studiów w dowolnym czasie. Osoba skreślona z listy
słuchaczy rozlicza się z Akademią poprzez uregulowanie wszystkich zobowiązań
cywilnoprawnych wobec Akademii.

Rozdział X

PRZEPISY KOŃCOWE

§33

1. Do żołnierzy zawodowych mają zastosowanie przepisy ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych oraz inne przepisy regulujące przebieg zawodowej służby
wojskowej.

2. W sprawach, które nie zostały objęte postanowieniami niniejszego regulaminu,
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące akty prawne, Statut AMW oraz
obowiązujące w uczelni wewnętrzne akty administracyjne.

3. Decyzje w indywidualnych sprawach słuchaczy podejmują organy Akademii określone
w niniejszym regulaminie i innych przepisach obowiązujących w uczelni.

4. W sprawach określonych w ust. 3 stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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§34

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

2. W przypadku studiów rozpoczętych przed uchwaleniem niniejszego regulaminu mają
zastosowanie dotychczasowe przepisy.
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do Regulaminu

Wpłynęło

Załącznik
;/nv

M

Nr
(wypełnia AMW)

DZIEKAN

P O D A N I E

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe prowadzone w formie niestacjonarnej w zakresie:

! 1
U

T"n
KANDYDAT

1. Nazwisko:

Imiona: ILE
mnnn:

T QJZLE —l

2. Data i miejsce urodzenia:

w

dzień rmiesiąc j _

woj.
ojciec

rok

matka

U]
_____ kraj

3. Imiona rodziców:

4- Nazwisko panieńskie (u mężatek):

5. Adres stałego zameldowania:

rrTTTTTTTTrnTT

ulica

kod -C
miasto wieś

miejscowość

W°J- _

nr domu /
mieszkania ID/HĘ

6. Adres do korespondencji:

kod miejscowość crnii
nr domu /

mieszkania

woj.

7. PESEL

8. Seria i nr dowodu osobistego:

9. Ukończytem(am) szkołę wyższą:

kierunek^

zakres:

miejscowość: woj. rok ukończenia:

Strona 12 z 13



Lp Nazwa zakładu pracy Data zatrudnienia (od-do) Stanowisko

Gdynia, dnia

Prawidłowość danych zawartych w podaniu
stwierdzam własnoręcznym podpisem

(podpis kandydata)

Do podania załączam:

L.p.

1.

2.

Spis dokumentów

Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów nr

Kserokopia dowodu osobistego/paszportu

Pokwitowanie w przypadku odbioru
dokumentów

2 fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle

Dowód wniesienia opłaty za l semestr studiów

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu dla potrzeb procesu dydaktycznego.

(podpis kandydata)
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