REGULAMIN
studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej
§1
Postanowienia ogólne
1. Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia nowych, niezbędnych na rynku
pracy, umiejętności osób z wyższym wykształceniem, w systemie uczenia się przez całe życie
i uzyskania przez te osoby kwalifikacji podyplomowych.
2. Studia podyplomowe są w pełni odpłatne. W przypadku finansowania z Europejskiego
Funduszu Społecznego studia podyplomowe mogą być całkowicie nieodpłatne lub odpłatne
częściowo.
3. Studia podyplomowe prowadzone są na PK przez jednostki organizacyjne lub jako studia
międzywydziałowe, międzyuczelniane i międzynarodowe. Studia podyplomowe prowadzone
są w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów
prowadzonych przez PK. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza ww. zakres,
do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien
umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym właściwa
rada wydziału, rada naukowa jednostki pozawydziałowej lub rada programowa studiów
zobowiązana jest do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i
dokumentacji.
5. Program studiów podyplomowych powinien zawierać nie mniej niż 150 godzin zajęć
obowiązkowych.
6. Studia podyplomowe międzywydziałowe, międzyuczelniane i międzynarodowe tworzy,
przekształca i likwiduje Rektor PK. Studia podyplomowe wydziałowe i studia podyplomowe
prowadzone przez jednostki pozawydziałowe tworzy, przekształca i likwiduje właściwy
prorektor.
7. Liczba słuchaczy na studiach powinna wynosić nie mniej niż 15. W uzasadnionych
przypadkach Rektor PK lub właściwy prorektor może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę
słuchaczy. Ww. warunek nie dotyczy studiów podyplomowych zamawianych.
8. Program studiów podyplomowych wydziałowych uchwala rada wydziału. W przypadku studiów
międzywydziałowych i prowadzonych przez jednostki pozawydziałowe program zatwierdza
właściwy prorektor na wniosek rady naukowej lub rady programowej studiów, natomiast dla
studiów międzyuczelnianych i międzynarodowych Rektor PK na wniosek rady programowej
studiów.

§2
Szczegółowy tryb tworzenia studiów podyplomowych na PK
1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych kierowany jest przez:
1) jednostkę organizacyjną wydziału do właściwego dziekana,
2) jednostkę organizacyjną pozawydziałową do właściwego prorektora.

2. Dla międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych studiów podyplomowych
powoływana jest rada programowa studiów złożona co najmniej z 8 osób, w tym 5 posiadających
co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w której powinni być reprezentowani
przedstawiciele jednostek organizacyjnych, merytorycznie związanych z tematyką tych studiów.

3. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien być sporządzony w trzech
egzemplarzach i zawierać następujące dane:
1) cel studiów,
2) miejsce prowadzenia studiów,
3) dane osoby proponowanej do objęcia funkcji kierownika studiów,
4) ramowy program studiów (liczbę przedmiotów z zaznaczeniem przedmiotów zakończonych
egzaminem, liczbę godzin wykładów, seminariów,
ćwiczeń/laboratoriów/warsztatów/praktyk/projektów, liczbę punktów ECTS, obsadę
kadrową) – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
5) czas trwania studiów,
6) preliminarz kosztów (z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia studiów) – którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
7) orientacyjną liczbę słuchaczy.
4. Studia podyplomowe muszą być przyporządkowane do określonej jednostki wiodącej.
5. Po pozytywnej opinii właściwej rady wydziału, rady naukowej jednostki pozawydziałowej lub
rady programowej studiów, wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, kierowany jest
odpowiednio przez dziekana do właściwego prorektora lub przez właściwego prorektora do
Rektora PK.
6. Zaakceptowany wniosek o utworzenie studiów wraz z załącznikami otrzymują:
1) jednostka organizacyjna studiów,
2) zespół ds. kształcenia ustawicznego,
3) kwestor.
§3
Organizacja studiów podyplomowych
1. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik studiów powoływany przez Rektora PK lub
właściwego prorektora spośród osób posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje
na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej wnioskującej o utworzenie studiów
podyplomowych.
2. Kierownik studiów podyplomowych podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki
odpowiedzialnej za organizację, merytoryczną treść nauczania, przebieg i wynik procesu
dydaktycznego na studiach.
3. Do zadań kierownika studiów należy w szczególności:
1) opracowanie preliminarza i ustalenie kosztu jednostkowego,
2) opracowanie harmonogramu zajęć na studiach podyplomowych,
3) dobór wykładowców prowadzących zajęcia na studiach,
4) dokonywanie kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe,
5) zawieranie umów ze słuchaczami o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,
6) powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych,
7) kontrolowanie realizacji programu studiów i harmonogramu zajęć,
8) podpisywanie wszelkiej dokumentacji związanej ze studiami podyplomowymi,
9) sprawowanie opieki nad działalnością organizacyjną studiów,

10) sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego po zakończeniu studiów
i przedstawienie go do akceptacji odpowiednio przez Rektora PK lub właściwego
prorektora.
4. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzą nauczyciele akademiccy zajmujący
stanowiska profesorów, starszych wykładowców, adiunktów, asystentów lub wykładowców oraz
specjaliści niebędący nauczycielami akademickimi zarówno z PK, jak również spoza PK, za zgodą
właściwego prorektora według zatwierdzonego programu studiów. Wszyscy prowadzący zajęcia
dydaktyczne zatrudniani są na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło sporządzanych
przez jednostkę prowadzącą studia podyplomowe.
W przypadku studiów wydziałowych umowę podpisuje właściwy dziekan, w przypadku
studiów międzywydziałowych i międzyuczelnianych właściwy prorektor, a w przypadku
studiów międzynarodowych Rektor PK. Na studiach prowadzonych przez jednostki
pozawydziałowe umowę podpisuje Rektor PK lub kierownik jednostki pozawydziałowej na
podstawie pełnomocnictwa Rektora PK.

5. Pracownicy prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych zobowiązani są posiadać
wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie praktyczne.
§4
Słuchacze studiów podyplomowych
1. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowane tylko osoby, które posiadają dyplom
ukończenia szkoły wyższej.
2. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
1) kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem,
3) 2 fotografie.
3. Kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe dokonuje kierownik studiów. Sposób
kwalifikacji określa rada naukowa jednostki pozawydziałowej lub rada programowa studiów.
4. Kierownik studiów zawiadamia kandydata w formie pisemnej o wyniku postępowania
kwalifikacyjnego, a w przypadku skierowania kandydata przez zakład pracy zawiadamia
również zakład pracy.
5. PK zawiera za słuchaczami umowę o warunkach płatności za studia podyplomowe, której
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6. Słuchacz studiów niewykazujący wymaganych postępów w nauce może zostać skreślony z
listy słuchaczy studiów podyplomowych. Skreślenie następuje również w przypadku
nieuiszczenia obowiązującej opłaty.
7. Jeśli pracownik uczestniczący w studiach podyplomowych na podstawie skierowania zakładu
pracy przerwie naukę lub zostanie skreślony z listy słuchaczy, kierownik studiów jest
zobowiązany powiadomić o tym fakcie zakład pracy.
8. W przypadku, gdy słuchacz:

a) złoży pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych –
opłata podlega zwrotowi w całości,
b) złoży pisemną rezygnację lub zostanie skreślony z listy słuchaczy w trakcie trwania studiów
– nie podlega zwrotowi opłata za każdy rozpoczęty semestr.
§5
Organizacja zajęć na studiach podyplomowych
1. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych są realizowane poprzez wykłady, seminaria,
ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, praktyki lub projekty.
2. Na początku semestru powinien być podany szczegółowy harmonogram zajęć, sposób zaliczania
zajęć oraz forma egzaminu końcowego.
3. Przebieg zajęć powinien być ewidencjonowany (listy obecności).
4. Słuchacze studiów otrzymują indeksy, w których ewidencjonowane są wszystkie zajęcia z
poszczególnych przedmiotów/modułów i egzaminy z podaniem punktów ECTS.
5. Zajęcia na studiach podyplomowych kończą się egzaminem.
6. Egzamin końcowy przeprowadzany jest przez komisję, którą powołuje kierownik studiów. W skład
komisji wchodzi odpowiednio kierownik studiów jako przewodniczący i co najmniej dwóch
wykładowców.
7. Z przeprowadzenia czynności egzaminacyjnych sporządzony zostaje protokół, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

8. Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia
i zdał wszystkie egzaminy ustalone programem.
9. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów według wzoru
ustalonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
10. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (egzemplarz do akt) włączane jest do akt
osobowych słuchacza.
§6
Dokumentacja studiów podyplomowych
1. Wszelkie dokumenty studiów podyplomowych powinny być znakowane symbolem
identyfikacyjnym studiów, nadanym przez Zespół ds. kształcenia ustawicznego w momencie
wyrażenia zgody na uruchomienie studiów odpowiednio przez Rektora PK lub właściwego
prorektora.
2. Do obowiązków pracownika prowadzącego administrację studiów należy:
1) przygotowanie i gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z powołaniem studiów
podyplomowych,
2) prowadzenie następujących materiałów ewidencyjnych:
a) książki druków ścisłego zarachowania, w której wpisuje się przychody i rozchody indeksów
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

b) książki wydanych świadectw ukończenia studiów, której wzór stanowi załącznik nr 6
do niniejszego Regulaminu,
c) wykazu prowadzonych zajęć i otrzymywanych przez słuchaczy ocen,
d) wykazu słuchaczy studiów z następującymi danymi: nazwisko, imię, tytuł zawodowy, data
i miejsce urodzenia, ukończona szkoła wyższa, miejsce pracy z adresem oraz adres
zamieszkania,
3) pobieranie z Działu Zaopatrzenia druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie
gospodarki tymi drukami zgodnie z obowiązującym zarządzeniem,
4) wypisywanie i wydawanie indeksów i świadectw,
5) sporządzanie faktur VAT z tytułu opłat za świadectwa oraz za uczestnictwo dla
przedsiębiorstw kierujących na studia podyplomowe lub dla poszczególnych słuchaczy,
6) sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło z prowadzącymi zajęcia,
7) gromadzenie i przechowywanie akt osobowych słuchaczy studiów podyplomowych przez
okres 2 lat po zakończeniu studiów, a następnie przekazywanie ich do Archiwum PK
zgodnie z obowiązującym zarządzeniem,
8) wydawanie słuchaczom studiów podyplomowych zaświadczeń związanych
z uczestnictwem w studiach podyplomowych,
9) załatwianie wszelkich spraw związanych z sesjami wyjazdowymi słuchaczy studiów.
§7
Wynagrodzenia pracowników
1. Kierownikowi studiów podyplomowych przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy
zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.
2. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych zleca się na
zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
3. Jedną godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna godzina wykładów, ćwiczeń,
seminarium, laboratoriów i projektów objętych planami studiów podyplomowych.
4. Wynagrodzenie dla osoby, która prowadzi administrację studiów podyplomowych ustala
kierownik studiów, zgodnie z obowiązującymi na PK przepisami wewnętrznymi.
5. Wynagrodzenie w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło dla osoby, która prowadzi zajęcia
na studiach podyplomowych – negocjowane jest przez kierownika studiów lub właściwego
prorektora.

§8
Koszty i dochody studiów podyplomowych
1. Sposób ustalenia kosztów studiów podyplomowych zawarty jest w preliminarzu kosztów,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Preliminarz powinien
określać koszt jednostkowy, tak aby zapewnić zbilansowanie wydatków z dochodami.
2. Wszystkie koszty studiów muszą być pokrywane z jego dochodów.
3. Narzut kosztów pośrednich ustala właściwy dziekan w stosunku do studiów wydziałowych lub
właściwy prorektor w przypadku studiów międzywydziałowych. Narzuty te powinny być
zgodne z ustalonymi na PK zasadami.
4. Narzut kosztów pośrednich w przypadku studiów podyplomowych międzyuczelnianych
i międzynarodowych określony powinien być w porozumieniu zawartym między uczelniami
lub uczelnią i innym podmiotem krajowym lub zagranicznym.
5. Dochody studiów podyplomowych stanowią:
1) wpłaty za uczestnictwo w studiach,
2) opłaty za świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
3) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Wysokość wpłat i opłat ustala kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu
z właściwym prorektorem.
6. Ewidencję kosztów i dochodów związanych ze studiami podyplomowymi prowadzi osoba
obsługująca administracyjnie studia oraz Dział Kosztów.
7. Na koniec roku kalendarzowego Zespół ds. kształcenia ustawicznego sporządza wykaz
niezakończonych studiów podyplomowych i przekazuje Kwestorowi.
8. Na koniec roku kalendarzowego kierownik studiów sporządza rozliczenie studiów
podyplomowych i przekazuje je Kwestorowi.
9. W przypadku studiów podyplomowych niezakończonych w danym roku kalendarzowym,
pozostałe niewykorzystane środki finansowe przechodzą na rok następny.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rektor PK lub
właściwy prorektor.
2. W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie zleceniodawcy lub przy
współpracy innych podmiotów krajowych i zagranicznych, Rektor PK może ustalić dodatkowe
lub odmienne zasady, jeśli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy lub partnera,
pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach
podyplomowych.
3. Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczętych przed datą wejścia w życie niniejszego
Regulaminu kończą studia według zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów.

