
 
Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Forma ta nie wyklucza 
włączania do toku zajęć, w miarę potrzeby, elementów dyskusji uczestników w kwestiach budzących 
wątpliwości w sensie merytorycznym czy prawnym jak również przedstawiania praktycznych 
procedur realizacji wykładanej wiedzy 
 
Dokumentacja przebiegu studiów: Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w 
protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych 
zawierających: nazwę przedmiotu, imię/imiona i nazwisko słuchacza studiów podyplomowych, oceny 
oraz datę i podpis osoby zaliczającej przedmiot oraz kartach osiągnięć słuchacza sporządzanych w 
postaci wydruków z elektronicznego systemu obsługi studiów 

Okres zaliczeniowy: Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów, po każdym semestrze zostanie 
przeprowadzony test sprawdzające efekty kształcenia. 

Zasady oceniania słuchaczy studiów podyplomowych: 
A. zaliczenie bez oceny po wysłuchaniu wykładu z każdego przedmiotu 

B. zaliczenie na ocenę pozytywną testu, po każdym semestrze,  

C. zaliczenie na ocenę pozytywną wykonanej przez słuchacza pracy końcowej, 

D. zdanie na ocenę pozytywną egzaminu kończącego studia podyplomowe wraz  

z obroną pracy końcowej. 

Warunek ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w 
określonym terminie wszystkich zaliczeń, testów semestralnych, przygotowanie pracy końcowej i 
zdanie egzaminu końcowego z przedmiotów objętych planem studiów. Egzamin końcowy odbywa się 
przed komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów. W 
przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego 
przystąpienia do egzaminu w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Uzyskanie 
oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu końcowego jest równoznaczne ze skreśleniem 
słuchacza ze studiów podyplomowych. Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy studiów 
podyplomowych, może je wznowić po przerwie nie dłuższej niż 2 lata, w przypadku realizacji 
kolejnego cyklu kształcenia danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia określa kierownik 
studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzję. Absolwenci studiów 
podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym wpisuje się 
ostateczny wynik studiów, jako średnią ocenę z ocen uzyskanych z toku studiów oraz oceny:  

A- z pracy końcowej,  

B - średniej oceny z testów sprawdzających 

C - oceny uzyskanej na egzaminie końcowym.  

D - Ostateczny wynik studiów jest wyrównywany do oceny pełnej wg zasady wskazanej w § 6 

ust. 12 regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 698 

Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku 

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w przypadku: 

A. rezygnacji ze studiów, 

B. niewypełnienia obowiązków wynikających z programu kształcenia i programu studiów, w 

tym planu studiów, 

C. niewniesienia opłaty za zajęcia dydaktyczne. 

 

Organizacja toku studiów podyplomowych 

 


