
( Dział Organizacyjny – 2005 ) 

 
ZARZĄDZENIE  Nr 7/2005 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia  27 stycznia 2005 r. 

 
 

     
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu studiów podyplomowych  

w Uniwersytecie Wrocławskim” 
 
 
 
 
 

 Na podstawie  art.  49 ust. 2  ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały  Nr 99/2004   Senatu  Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z  dniem  1 lutego  2005 r. wprowadza  się  „Regulamin  studiów  podyplomowych 
w Uniwersytecie Wrocławskim”, zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu Załącznika do ni-
niejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przestrzegania Regu-
laminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem. 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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              Załącznik  
              do zarządzenia Nr 7/2005 
              z dnia 27 stycznia 2005 r. 

 
 

REGULAMIN 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 
 

I.  Tworzenie, przekształcanie i znoszenie studiów podyplomowych. 
 
 § 1. 1. Studia podyplomowe w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskie-
go tworzy, przekształca i znosi w drodze uchwały Senat. Zarządzenie w tej sprawie wydaje 
Rektor. 
   2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przy współudziale innych uczelni,  
Polskiej  Akademii  Nauk, jednostek  badawczo - rozwojowych,  oświatowych,  artystycznych 
i gospodarczych. 
 
 § 2. 1. Wniosek o utworzenie, przekształcenie lub zniesienie studiów podyplomowych 
składa w Dziale Nauczania Dziekan lub dyrektor jednostki międzywydziałowej, po uprzed-
nim zaopiniowaniu przez Radę Wydziału lub Radę Naukową jednostki międzywydziałowej. 
   2. Wniosek powinien zawierać: 
     1/ nazwę studiów podyplomowych, 
     2/ charakter studiów: kwalifikacyjne lub doskonalące, 
     3/ kwalifikacje  ( umiejętności )  uzyskane  po ukończeniu studiów  podyplomo- 

  wych, 
     4/ termin utworzenia, przekształcenia lub zniesienia studiów, 
     5/ czas trwania kształcenia, 
     6/ kandydaturę osoby na stanowisko kierownika studiów,  
     7/ określenie adresatów studiów, 
     8/ zasady kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe. 
   3. Do wniosku należy dołączyć: 
     1/ wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału lub Rady  Naukowej, zawie- 

  rający uchwałę w sprawie utworzenia, przekształcenia lub zniesienia studiów 
  wraz z uzasadnieniem, 

     2/ program i plan studiów,  
     3/ obsadę kadrową, 
     4/ wstępny kosztorys studiów podyplomowych. 
   4. Dział Nauczania przedkłada wniosek  wraz z dokumentacją do zaopiniowania  Se- 
nackiej Komisji Nauczania. 
   5. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez  Senacką  Komisję  Nauczania przed-
stawiany jest Senatowi Uniwersytetu Wrocławskiego, który podejmuje uchwałę o utworzeniu, 
przekształceniu lub zniesieniu studiów podyplomowych. 

 
 § 3. 1. Studia podyplomowe w zależności od charakteru studiów i programu kształcenia 
nie powinny trwać dłużej niż 4 semestry. 
   2. Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone systemem wieczoro-
wym, zaocznym i  nauczania na odległość. 
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 § 4. 1. Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne. 
   2. Wysokość opłat za studia podyplomowe ustalana jest na podstawie kosztorysu 
sporządzanego przed każdą edycją  studiów, zatwierdzanego przez Prorektora ds. Nauczania. 
   3. Kosztorys studiów podyplomowych powinien zawierać wszystkie koszty bezpo-
średnie, związane z organizacją i prowadzeniem studiów, zwiększone o narzuty z tytułu kosz-
tów pośrednich. 
 
 § 5. 1.  Wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach podyplomowych 
poza obowiązującym wymiarem godzin dydaktycznych ( pensum ), liczone są według stawek 
za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne regulowane odrębnym zarządzeniem 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
   2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz rachunki za wykonane prace na studiach  
podyplomowych podpisuje Prorektor ds. Nauczania lub osoba upoważniona przez Rektora, 
jako strona reprezentująca Uniwersytet Wrocławski. 
 
 § 6. Źródłem finansowania studiów podyplomowych są: 
     1/ opłaty uczestników studiów podyplomowych lub instytucji ich delegujących, 
     2/ dotacje, 
     3/ granty, 
     4/ środki finansowe pochodzące z umów zawartych z innymi podmiotami,  
     5/ środki  finansowe pochodzące z umów zawartych z innymi podmiotami, które  

        nie obejmują  kosztów  bezpośrednich  związanych  z organizacją i prowadze- 
        niem  studiów. 

 
 § 7. Zwrot opłat za studia podyplomowe reguluje odrębne zarządzenie Rektora Uniwer-
sytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne. 
 
II.  Postępowanie kwalifikacyjne na studia podyplomowe. 
 

 § 8. Kandydaci na studia podyplomowe składają w dziekanatach wydziału lub sekreta-
riatach jednostek międzywydziałowych prowadzących studia podyplomowe następujące do-
kumenty: 
     1/ podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwer- 
      sytetu Wrocławskiego, 
     2/ odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych lub   ksero dyplomu  poświad- 
      czone przez  jednostkę  przyjmującą dokumenty, 
     3/ kwestionariusz osobowy (wzór  kwestionariusza  stanowi  Załącznik  Nr 1 do  
      niniejszego Regulaminu), 
     4/ podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za  kształcenie na  

        studiach  podyplomowych (wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 2 do ni- 
     niejszego Regulaminu), 

     5/ zaświadczenie  lekarskie o braku  przeciwwskazań  do wykonywania  zawodu  
      nauczyciela  (dotyczy studiów przeznaczonych dla przyszłych nauczycieli), 
     6/ zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych lub akt nadania stop- 
      nia  awansu zawodowego, (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli), 
     7/ kserokopię dowodu osobistego, 
     8/ w przypadku  studiów „grantowych”  kopie innych  dokumentów określonych  

         w umowie o finansowanie studiów podyplomowych, 
     9/ 2 fotografie o wymiarach 70 mm x 42 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,   

        podpisane imieniem i nazwiskiem. 
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 § 9. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego 
na podstawie kompletu dokumentów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określa-
nymi na daną edycję studiów podyplomowych, przez jednostkę organizującą  studia.  
 
III. Organizacja i dokumentacja studiów podyplomowych. 
 
 § 10. Kierownik studiów  podyplomowych  odpowiedzialny  jest za organizację studiów 
i realizację programu kształcenia. 
  
 § 11. Kierownika studium podyplomowego powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dziekana uzgodniony z Radą Wydziału lub na wniosek dyrektora jednostki międzywydziało-
wej  uzgodniony z Radą Naukową. 
 
 § 12.1. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy prowadzenie do-
kumentacji przebiegu studiów podyplomowych, którą stanowią: 
     1/ plany i programy studiów podyplomowych, 
     2/ teczki osobowe uczestników, 
     3/ dziennik uczestników studiów podyplomowych, 
     4/ protokoły egzaminacyjne, 
     5/ indeks studenta (wzór indeksu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regula- 

       minu), 
     6/ księga  druków  ścisłego zarachowania, w  której odnotowuje się  ilość pobra- 
      nych i wydanych świadectw.    
    2. W teczce osobowej uczestnika studiów podyplomowych przechowywane są na-
stępujące dokumenty: 
     1/ dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, 
     2/ kserokopia dowodu osobistego, 
     3/ karty egzaminacyjne uczestnika, 
     4/ protokoły egzaminu końcowego, o ile taki egzamin jest przewidziany w pro- 
      gramie studiów, 
     5/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - egzemplarz do akt, 
     6/ zobowiązanie biblioteczne, 
     7/ potwierdzenie odbioru dokumentów. 
    3. Zobowiązuje się kierownika studiów do przekazania do Działu Nauczania, przed        
rozpoczęciem każdej edycji studiów podyplomowych, wstępnej listy uczestników studiów,             
wstępnego kosztorysu oraz umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych.  
    4. Kierownik studiów podyplomowych jest zobowiązany do przekazania dokumen-
tacji przebiegu studiów podyplomowych oraz teczek osobowych uczestników do Archiwum   
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyjątek stanowi indeks uczestnika studiów, który po zakoń-
czeniu edycji studiów staje się własnością absolwenta i nie podlega zwrotowi. 
    5. Dokumenty uczestników powinny być przekazane w szarych kopertach (bez kle-
ju) opisanych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. Każda 
koperta powinna zawierać spis przekazanych dokumentów, sporządzonych według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 5 do  niniejszego Regulaminu.      
    6. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego regu-
luje odrębne zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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 § 13.1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych. Wzór świadectwa stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
   2. Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym udoskonalenie umiejętności, pod-
niesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się absolwenta.                                                                                                                                        
 
IV. Zadania Działu Nauczania. 
 
 § 14.1. Przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o utworzenie, prze-
kształcenie lub zniesienie studiów podyplomowych Senackiej Komisji Nauczania oraz Sena-
towi Uniwersytetu Wrocławskiego. 
    2. Przyjmowanie od kierownika studiów podyplomowych informacji o zawieszeniu  
edycji studiów podyplomowych na dany rok akademicki. 
    3. Przyjmowanie umów i rachunków do podpisu przez Prorektora ds. Nauczania 
(oprócz tych, które podpisują osoby upoważnione przez Rektora). 
    4. Prowadzenie   centralnej  księgi  numerów  świadectw  studiów  podyplomowych 
(numery świadectw studiów podyplomowych będą tożsame z numerami indeksów nadawa-
nymi na dany rok kalendarzowy). 
    5. Przekazywanie  do  Działu Organizacyjnego uchwał  Senatu Uniwersytetu Wroc- 
ławskiego tworzących, przekształcających lub znoszących studia podyplomowe wraz z wnio-
skiem. 
 
V. Uprawnienia i obowiązki uczestników studiów podyplomowych. 
 
 § 15. Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo do: 
     1/ korzystania z bibliotek i czytelni jednostki organizującej studia podyplomo- 
      we, 
     2/ konsultacji z prowadzącym zajęcia. 

 
 § 16. Do obowiązków uczestnika studiów podyplomowych należy: 
     1/ systematyczne  uczęszczanie na  zajęcia, a w przypadku ich opuszczenia zali- 
      czenie lub odrobienie zajęć w sposób uzgodniony z wykładowcą, 
     2/ zaliczanie  przedmiotów  zgodnie  z  zasadami określonymi  w programie stu- 
      diów, które ustala wykładowca w porozumieniu z  kierownikiem studiów  po- 
      dyplomowych. 
 
 § 17.1. Nieusprawiedliwione opuszczenie więcej niż 30% semestralnych zajęć uniemoż-
liwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu. 
    2. Uczestnikowi, który nie uzyskał zaliczenia jednego lub więcej przedmiotów, 
kierownik studiów podyplomowych może udzielić zezwolenia na powtarzanie wybranych 
zajęć w  kolejnej edycji studiów podyplomowych (za odpłatnością wg  kalkulacji). 
 
 § 18.1. Uczestnik studiów podyplomowych, po zaliczeniu pierwszego semestru studiów, 
może ubiegać się o udzielenie urlopu w przypadku: 
     1/ długotrwałej  choroby  (obejmującej  minimum 3  zjazdy),  potwierdzonej za- 
      świad czeniem  lekarskim, 
     2/ innych ważnych sytuacji życiowych i losowych. 
    2. Staranie o udzielenie urlopu należy rozpocząć bezpośrednio po ustaniu przyczy-
ny stanowiącej powód jego udzielenia. 
    3. Warunkiem uzyskania urlopu jest przedłożenie kierownikowi studiów odpo-
wiedniego podania wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi zaświadczeniami. 



( Dział Organizacyjny - 2005 ) 6 

    4. Czas trwania urlopu określa kierownik studiów podyplomowych i potwierdza  
wpisem do indeksu. 
 
 § 19.1. Skreślenie  uczestnika z listy  uczestników  studiów podyplomowych następuje 
w przypadku: 
     1/ rezygnacji ze studiów, 
     2/ nie przystąpienia do zajęć po upływie terminu urlopu,  
     3/ nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, stanowiącej 30% semestral- 
      nych  zajęć, 
     4/ nie dokonania wymaganych opłat za studia. 
    2. Decyzję o skreśleniu z listy  podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Od 
decyzji tej przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania decyzji. 
 
VI. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych.  
 
 § 20. Nadzór nad bieżącą działalnością studiów podyplomowych sprawuje właściwy 
Dziekan Wydziału lub dyrektor jednostki międzywydziałowej. 
 
 § 21. Ogólny nadzór nad działalnością utworzonych w Uniwersytecie Wrocławskim 
studiów podyplomowych sprawuje Prorektor ds. Nauczania. 
 
 § 22. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 
odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.                
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

Kwestionariusz osoby kandydata na studia podyplomowe 

..................................................................................................................................................... 

w roku akademickim ............................................................................... 

1. Dane ogólne: 

nazwisko i imiona ................................................................................................................ 

imiona rodziców .................................................................................................................. 

nazwisko panieńskie (dla mężatek) .................................................................................... 

data i miejsce urodzenia....................................................................................................... 

w województwie ................................................................................................................... 

2. Wykształcenie: 

nazwa wyższej uczelni ......................................................................................................... 

        rok ukończenia ..................................................................................................................... 

        tytuł / numer dyplomu ........................................................................................................... 

3. Zawód:  

wyuczony ............................................................................................................................. 

wykonywany  ........................................................................................................................ 

4. Przebieg pracy zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat: 

Okres Nazwa zakładu pracy  Miejscowość Stanowisko  

    

    

    

    

    

5. Adres zamieszkania: 

ulica .................................................. nr domu....................... nr mieszkania....................... 

miejscowość ........................................................... kod....................................................... 

6. Adres do korespondencji: 

ulica .................................................. nr domu....................... nr mieszkania....................... 

miejscowość ........................................................... kod....................................................... 

7. Dane kontaktowe: 

tel. domowy ............................................ tel. służbowy ....................................................... 

tel. komórkowy ....................................... e-mail .................................................................. 

8. Dowód tożsamości:  Seria............ Nr.................................PESEL......................................... 

...........................................................                                         .........................................................        

                     miejscowość, data                          podpis składającego kwestionariusz 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb studiów podyplomowych  w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

................................................ 

      imię i nazwisko 

............................................ 

      kod/ miejscowość 

............................................ 

       ulica 

 

 

 

ZOBOWI ĄZANIE 

do terminowego regulowania opłat za studia podyplomowe 

 

 

 

 Zobowiązuję się do terminowego regulowania opłat za kształcenie na Podyplomowym 

Studium............................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia .....................      

...............................  

podpis 
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            Załącznik Nr 3 
            do Regulaminu 
 
 
 
okładka 1 strona 
 

 
 
 
okładka 2 strona 
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strona 1 

 
 
 
 
strony 2-16 
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Załącznik Nr 4 
do Regulaminu 

 

 

 

Uniwersytet Wrocławski 

                                           

 Pieczątka wydziału/ jednostki międzywydziałowej 

 wg wzoru 

                                                                                                        BE/50                    

Wydział/jednostka międzywydziałowa......................................... 

W -     ............../.................. 

 

 

........................................ 

         /Nazwisko/ 

 

....................................... 

   /Imię oraz imię ojca/ 

 

 

                                                               Lata studiów 

                                                               Od ........... do......... 

Teczka zawiera stron: ................. 

 

 

                                                   .......................................................................... 

                                                          Pieczątka Podyplomowego Studium 
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Załącznik Nr 5 
do Regulaminu 

 

................................. 

Pieczątka studium 

 

ZAWARTO ŚĆ 

teczki osobowej Nr ................................. na nazwisko................................................. 

 

 

Str.          Dokument 

............   podanie o przyjęcie na studia  

.............. kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 

.............. kwestionariusz osobowy  

.............  kserokopia dowodu osobistego 

.............. karty egzaminacyjne uczestnika 

.............. protokół egzaminu końcowego ( o ile taki jest przewidziany programem) 

.............. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt 

.............. karta biblioteczna 

.............. potwierdzenie odbioru dokumentów 

...............inne (należy podać jakie) 

 

 

 

Wrocław, dnia............ 

 

 

 

 

......................................       .................................. 

    przyjął do Archiwum                 sporządził/ przekazał 
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Załącznik Nr 6 
          do Regulaminu 
 
STRONA NR 1 

Godło państwa 

 
 

.................................................................................................................................................... 
nazwa szkoły wyższej lub innej jednostki prowadzącej studia podyplomowe 

 
....................................................................................................................................................... 

wydział – instytut 
 

 
    Ś W I A D E C T W O       NR ............./.............. 

U K O Ń C Z E N I A  S T U D I Ó W  P O D Y P L O M O W Y C H 

Pan(i).............................................................................................................................. 

urodzony(a) w dniu ............................. 19.........r.  w  .................................................... 

woj. .....................................................  ukończył(a) w roku .......................................... 

.............................................................. semestralne Studia Podyplomowe ................. 

....................................................................................................................................... 

z wynikiem ..................................................................................................................... 

 

 

              DZIEKAN*      REKTOR  lub  KIEROWNIK 
                  jednostki organizacyjnej  prowadzącej studia 

 

.............................................             ................................................... 
Pieczęć i podpis                            Pieczęć i podpis  

 

 
 
 
         Wrocław, dnia ................................................................ 20...............r. 

 

**  Skala ocen: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, mierna 
 

*    Dotyczy studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe 
**  Nie dotyczy studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe 
           

 
(Wzór świadectwa zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 
1993 r.  w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych – Dz. U. Nr 103,  poz. 472,  
z późniejszymi zmianami). 
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STRONA NR 2 
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin 

zajęć teoretycznych 
Liczba godzin 

zajęć praktycznych 
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