Uchwala nr 266IXLVIII/20 15
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 11 marca 2015 r.
zmlemaHca Uchwaly nr 371IXLVIII2011 Senatu PW w sprawle uchwalenia Regulaminu
Studiow Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajqc na podstawie § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu PW,
w zwiqzku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym
(tekstjedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poin. zm.) ustala, co nastypuje:

§1
W Regulaminie Studiow Podyplomowych Politechniki Warszawskiej stanowiqcym zalqcznik
do Uchwaly nr 371IXLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Studiow Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej wprowadza siy
nastypujqce zmiany:
1)

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Uczestnik studiow podyplomowych obowiqzany jest do studiowania zgodnie
z programem ksztalcenia, a w szczegolnosci do:
1) uczestniczenia w zajyciach przewidzianych planem studiow, zgodnie z zasadami
studiowania i regulaminami przedmiotow;
2) uzyskania w terminie zaliczenia przedmiotow przewidzianych planem studiow;
3) skladania wymaganej dokumentacji toku studiow w dziekanacie lub w innej
jednostce organizacyjnej wskazanej przez kierownika studiow podyplomowych,
w terminach ustalonych przez kierownika tych studiow;
4) spelnienia warunkow otrzymania swiadectwa ukonczenia studiow, zgodnie
z przyjytymi zasadami studiowania.";
2) § 5 ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) okresla liczb y punktow ECTS koniecznq dla uzyskania danych kwalifikacji
podyplomowych, powinna ona wynosie co najmniej 30 punktow ECTS,".
3) w § 10 po ust. 3 dodaje siy ust. 3a i 3b w brzmieniu:
,,3a. Przy okreSlaniu oceny z obrony pracy koncowej lub egzaminu koncowego,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 stosuje siy oceny i ich zapis slowny jak w § 6 ust. 3.
3b. Wynik studiow podyplomowych, 0 ktorym mowa w pkt I ppkt 5. zalqcznika
7 do Uchwaly 403IXLVIII2012 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2012 r. z poin. zm.,
opisujqcego i zawierajqcego wzor swiadectwa ukonczenia studiow podyplomowych,
okreslany jest na:
- celujqcy,
- bardzo dobry,
- dobry,
- dose dobry,
- dostateczny,
zgodnie z zasadami studiowania na danych studiach podyplomowych."

§2
Studia podyplomowe rozpoczyte przed dniem 1 paidziemika 2015 r. s~ prowadzone wedlug
dotychczasowych programow ksztalcenia i zasad studiowania do czasu ich zakonczenia.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.
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