Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych
pn. Energetyka na źródłach odnawialnych
w ramach projektu pt. "Akademia OZE"

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w studiach podyplomowych pn. Energetyka na źródłach
odnawialnych, realizowanych w ramach projektu pt. „Akademia OZE” przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.
2. Projekt pt. „Akademia OZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II.
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Projekt jest realizowany zgodnie
z umową o dofinansowanie nr UDA‐POKL‐02.01.01‐00‐417/13.
3. Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.

§2
Definicje
1. Projekt – projekt „Akademia OZE”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.
2. Słuchacz – osoba odbywająca studia podyplomowe.
3. Uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
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4. Biuro Projektu ‐ oznacza to Biuro projektu mieszczące się w siedzibie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5 A, budynek C, pokój 104, tel. 76 723
23 60.

§3
Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych
1. Słuchacz ma prawo do:
a) korzystania z pracowni dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni niezbędnych do realizacji
programu kształcenia,
b) otrzymania bezpłatnie materiałów dydaktycznych,
c) korzystania z Biblioteki Uczelni na zasadach określonych w jej regulaminie,
d) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących toku studiów,
e) ochrony danych osobowych.
2. Słuchacz zobowiązany jest:
a) uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w co najmniej 80% godzin zajęć objętych studiami,
zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych,
b) uzyskiwać zaliczenia i przystępować do egzaminów zgodnie z ustalonymi terminami,
c) złożyć w terminie pracę końcową i zdać egzamin końcowy, jeśli jest to przewidziane
w programie kształcenia,
d) składać podpisy na listach obecności na studiach podyplomowych, a także na liście
potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych oraz świadectwa ukończenia studiów,
e) zapoznawać się z informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych zamieszczanymi na
stronie internetowej Projektu www.akademiaoze.pwsz.legnica.edu.pl,
f) przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni,
g) niezwłocznie powiadomić Biuro Projektu o zmianie nazwiska, adresu i innych danych
osobowych wymaganych przez Uczelnię,
h) znać i przestrzegać postanowienia Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

§4
Prowadzenie studiów podyplomowych
1. Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Uczelni.
Studia podyplomowe trwają 2 semestry, w wymiarze 240 godzin dydaktycznych – po 120 godzin
w każdym semestrze. Program kształcenia umożliwia słuchaczowi uzyskanie 60 punktów ECTS
(po 30 punktów w jednym semestrze).
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2. Studia podyplomowe prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych, w siedzibie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w okresie od 29.11.2014r. do
30.06.2015r.
3. Część zajęć praktycznych może odbywać się poza siedzibą Uczelni, w odpowiednio
przygotowanych jednostkach.
4. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych, który określa
terminy: zajęć dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów, a także złożenia
pracy końcowej oraz egzaminu końcowego.

§5
Warunki i tryb rekrutacji
1. Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Biuro Projektu.
2. Warunki i tryb rekrutacji, wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce składania
dokumentów oraz liczbę miejsc ustala kierownik Projektu w porozumieniu z kierownikiem
studiów podyplomowych.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa w podanym terminie
w Biurze Projektu następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, według wzoru ustalonego przez Biuro Projektu,
b) kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jej oryginał do wglądu,
c) kserokopię dowodu osobistego (dwóch stron) lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
d) 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych,
e) formularz zgłoszeniowy pracownika,
f) deklarację uczestnictwa,
g) oświadczenie uczestnika projektu.
4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana na
wniosek kierownika Projektu, uzgodniony z kierownikiem studiów podyplomowych.
5. Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe następuje w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na podstawie analizy dokumentów złożonych przez
kandydata, z uwzględnieniem terminu złożenia podania (kolejności zgłoszeń) i ewentualnej
rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Decyzja o wyniku rekrutacji na studia podyplomowe jest przekazywana kandydatowi na piśmie,
na adres wskazany do korespondencji lub osobiście. Od negatywnej decyzji kandydatowi służy
odwołanie do Rektora za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja Rektora, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna.
7. Wpisanie na listę słuchaczy i nadanie numeru albumu uzależnione jest od złożenia w Biurze
Projektu podpisanej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych,
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w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, nie później jednak niż przed dniem rozpoczęcia
zajęć.
8. Kandydat przyjęty na studia podyplomowe nabywa w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
prawa słuchacza. Słuchacz otrzymuje indeks oraz kartę zaliczeń.

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2014r.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
3. W sprawach nieobjętych zapisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy oraz Regulaminu rekrutacji uczestników w Projekcie "Akademia OZE".

Opracował: dr Przemysław Siudak

Zatwierdził:
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