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Załącznik 

do uchwały Senatu LSW 

nr 29/47/2015 r. 

 

 

REGULAMIN  

Studiów Podyplomowych Lingwistycznej Szkoły Wyższej  

w Warszawie 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

1. Studia podyplomowe powołuje, przekształca i likwiduje rektor Lingwistycznej Szkoły 

Wyższej, zwanej dalej „Uczelnią” na wniosek założyciela. 

2. Studia podyplomowe w Lingwistycznej Szkole Wyższej, zwane dalej „Studiami”, są 

prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), aktów do niej wykonawczych oraz na podstawie 

Statutu Lingwistycznej Szkoły Wyższej.  

 

§ 2 

Niniejszy Regulamin Studiów Podyplomowych w Lingwistycznej Szkole Wyższej , zwany 

dalej „Regulaminem” określa organizację i tok Studiów oraz związane z nimi prawa i 

obowiązki słuchaczy. 

 

§ 3 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci 

posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w 

Lingwistycznej Szkole Wyższej, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji 

podyplomowych; 

2) słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych; 

3) kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na 

studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem; 

4) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się; 

5) ECTS – europejski system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych, służący do 

oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji 

społecznych oraz do potwierdzania realizacji kolejnych etapów kształcenia, ECTS 

określa nakład pracy słuchacza, wymagany przy realizacji programu nauczania, 

powiązany z efektami uczenia się; 

6) program kształcenia – opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia 

dla studiów zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

oraz opis procesu kształcenia w postaci programu studiów prowadzącego do 

osiągnięcia tych efektów; 

7) plan studiów – dokument określający przedmioty i związane z nimi zajęcia wraz z ich 

wymiarem czasowym i zasadami zaliczania oraz przypisaną im liczbą punktów ECTS, 

których zaliczenie warunkuje uzyskanie świadectwa ukończenia studiów, plan studiów 

określa łączny czas trwania studiów i wyodrębnia etapy studiów oraz precyzuje 

wymagania, które trzeba spełnić, by zaliczyć każdy z tych etapów, plan studiów 
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wymienia także inne wymagania, które muszą być spełnione, by uzyskać świadectwo 

ukończenia tych studiów.  

 

Rozdział II 

Rekrutacja na Studia  

 

§ 4 

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się ukończeniem studiów pierwszego stopnia 

lub studiów drugiego stopnia.  

 

§ 5 

Kandydaci spełniający wymogi określone w § 4 składają w Biurze Obsługi Studenta:  

1) ankietę kwalifikacyjną; 

2) odpis dyplomu ukończenia studiów; 

3) kserokopię dowodu osobistego; 

4) dowód wniesienia opłaty za studia.  

 

§ 6 

Przystąpienie do Studiów uwarunkowane jest: 

1) złożeniem dokumentów, o których mowa w § 5 oraz  

2) zawarciem umowy o warunkach odpłatności za Studia.  

 

Rozdział III 

Organizacja i przebieg Studiów  

 

§ 7 

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym.  

 

§ 8 

1. Studia trwają dwa lub trzy semestry. 

2. Studia są prowadzone zgodnie z planem Studiów.  

3. Plan studiów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.  

4. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza punktów ECTS w liczbie 

określonej przez rektora w zarządzeniu powołującym Studia.  

5. Program kształcenia umożliwia uzyskanie efektów kształcenia określonych przez rektora 

w zarządzeniu powołującym Studia.  

 

§ 9 

1. Przed rozpoczęciem zajęć kierownik biura obsługi studenta podaje do wiadomości 

słuchaczy plan studiów, terminarz, program, rozkład zajęć, wykaz obowiązujących 

egzaminów, zaliczeń, itp. 

2. Okresem zaliczeniowym jest semestr. 

3. Przebieg Studiów ewidencjonuje się w: 

1) protokole egzaminu (końcowego, poprawkowego lub komisyjnego), 

2) indeksie słuchacza, 

3) karcie ocen. 

4. Wpisu zaliczenia dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

5. Egzamin przeprowadza i wpisu oceny dokonuje wykładowca prowadzący dany 

przedmiot. 
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6. W przypadku otrzymania z egzaminu oceny niedostatecznej słuchacz może złożyć 

egzamin poprawkowy z każdego niezdanego przedmiotu. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik studiów podyplomowych może 

wyrazić zgodę na drugi egzamin poprawkowy. 

8. Jeśli słuchacz nie zaliczy po raz drugi egzaminu poprawkowego, może złożyć wniosek do 

kierownika studiów podyplomowych o powtarzanie przedmiotu. 

9. W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu, słuchacz ma prawo złożyć wniosek do kierownika 

studiów podyplomowych o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego, w którym zgłasza 

uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu bądź przebiegu zaliczenia lub 

egzaminu. 

10. Egzamin komisyjny przeprowadza się w terminie 14 dni od daty złożenia przez słuchacza 

prośby o taki egzamin. 

11.  Komisję do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego powołuje kierownik studiów 

podyplomowych w porozumieniu z rektorem. 

12. Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotu jest zgodne z umową o warunkach 

odpłatności za studia.  

13. Harmonogram zaliczeń i egzaminów ustala kierownik studiów podyplomowych. 

14. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się  następującą skalę ocen: 

 

1) bardzo dobra  5,0 

2) dobra plus  4,5 

3) dobra   4,0 

4) dostateczna plus 3,5 

5) dostateczna  3,0 

6) niedostateczna 2,0 

 

§ 10 

1. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego celu salach dydaktycznych 

Lingwistycznej Szkoły Wyższej i prowadzone są przez wykładowców posiadających 

wysokie kwalifikacje w dziedzinach praktycznych objętych programem Studiów. 

2. Podczas każdego zjazdu, siedzibie LSW, dostępny jest dla słuchaczy kierownik studiów 

podyplomowych. 

 

 

Rozdział IV 

Prawa i obowiązki słuchaczy  

 

§ 11 

1. Słuchacz ma prawo: 

1) korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni; 

2) korzystania ze wszystkich materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych 

przygotowanych dla słuchaczy; 

3) konsultacji z wykładowcami w ramach prowadzonych zajęć; 

4) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych; 

5) otrzymania świadectwa ukończenia Studiów; 

2. Słuchacz ma obowiązek: 

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień; 

2) aktywnego, punktualnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich zjazdach objętych 

planem Studiów; 
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3) każdorazowego potwierdzania obecności na zajęciach, własnoręcznym podpisem, 

składanym na imiennej liście obecności i wyłożonej do dyspozycji słuchaczy na pół 

godziny przed rozpoczęciem zajęć;  

4) usprawiedliwiania nieobecności podczas zajęć, wywołanej okolicznościami, których 

nie można było przewidzieć, niezależnymi od słuchacza, najpóźniej podczas 

następnego zjazdu, bezpośrednio u kierownika studiów podyplomowych; 

5) bezzwłocznego informowania o zmianie, dostarczonych na potrzeby Studiów danych 

osobowych oraz adresu do korespondencji, w tym adresu e-mail; 

6) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Uczelnię; 

7) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących a terenie Uczelni. 

 

Rozdział V 

Odpłatność, skreślenie z listy słuchacz i rezygnacja ze Studiów 

 

§ 12 

1. Studia podyplomowe są odpłatne.  

2. Wysokość opłat za uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz zasady ich wnoszenia 

ustala kanclerz w drodze zarządzenia.  

3. Szczegółowe warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa zawierana 

pomiędzy Uczelnią a słuchaczem, zgodnie ze wzorem określonym przez kanclerza 

Uczelni 

 

§ 13 

1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy, w przypadku: 

1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze Studiów; 

2) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu; 

3) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z planu Studiów; 

4) niezaliczenia przedmiotów przewidzianych programem Studiów; 

5) niewniesienia opłat związanych z obywaniem studiów.  

2. Decyzje o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych podejmuje 

kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z kanclerzem Uczelni.  

3. Od decyzji o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych przysługuje 

odwołanie do rektora wnoszone za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

4. Skreślenie z listy słuchaczy pociąga za sobą obowiązek słuchacza wniesienia opłaty za 

Studia w wysokości proporcjonalnej do okresu, w jakim słuchacz korzystał z usług 

edukacyjnych Uczelni.   

Rozdział VI 

Zakończenie Studiów 

 

§ 14 

1. Po zakończeniu Studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia.  

2. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia Studiów jest: 

1) uczęszczanie na zajęcia objęte planem Studiów; 

2) złożenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych 

planem Studiów; 

3) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS; 

4) uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego.  

3. Zakres egzaminu końcowego określa kierownik studiów podyplomowych i podaje do 

wiadomości słuchaczy na miesiąc przed jego terminem. 
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4. Egzamin końcowy odbywa się przed komisja powołaną przez kierownika studiów 

podyplomowych. 

5. Termin egzaminu końcowego ustala kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu 

z rektorem. 

6. Komisja egzaminacyjna wypełnia protokoły egzaminacyjne dla każdego absolwenta 

studiów podyplomowych. 

7. Ostateczny wynik studiów oblicza się według następujących zasad: 

a) ¾ ze średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w całym okresie studiów 

podyplomowych, 

b) ¼ ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu końcowego z warsztatów 

tłumaczeniowych. 

8. Ocenę końcową ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się zgodnie z zasadą: 

 

1) do 3,40   dostateczny (3,0) 

2) powyżej 3,40 do 3,80  dostateczny plus (3,5) 

3) powyżej 3,80 do 4,20  dobry (4,0) 

4) powyżej 4,20 do 4,60  dobry plus (4,5) 

5) powyżej 4,60 do 4,90  bardzo dobry (5,0) 

6) powyżej 4,90   celujący 

 

8. Za zakończenie studiów podyplomowych uznaje się datę złożenia egzaminu końcowego. 

9. Po złożeniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych. 

 

Rozdział VII 

Postanowienie końcowe 

 

§ 15 

1. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Studiach. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2015 r. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Studiów 

Podyplomowych w Lingwistycznej szkole Wyższej z dnia 06.09.2013 r. 


