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Regulamin Akademickich Kursów Kompetencyjnych 

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

 
§ 1 Wstęp 

 

1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), 

prowadzi Akademickie Kursy Kompetencyjne. 

2. Regulamin niniejszy stosuje się do wszystkich Akademickich Kursów Kompetencyjnych 

prowadzonych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

3. Przez dany Kurs należy rozumieć Akademicki Kurs Kompetencyjny o określonym odrębnie 

zakresie. 

 

§ 2 Zasady ogólne 

 

1. Akademickie Kursy Kompetencyjne mogą być prowadzone jako kursy stacjonarne, 

niestacjonarne lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). 

Zajęcia odbywają się w grupach składających się ze słuchaczy i studentów. 

2. Słuchaczami Kursów mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 

3. Zajęcia na Kursach mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i w językach 

obcych. 

4. Akademickie Kursy Kompetencyjne są odpłatne. Wysokość opłat za Kursy ustala Prezydent 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

5. Merytoryczny nadzór nad realizacją programów na poszczególnych kursach sprawuje Dziekan 

Wydziału, na którym prowadzony jest Kurs.  

6. Komunikacja ze słuchaczem prowadzona będzie w pierwszej kolejności za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail) poprzez adres podany przez słuchacza. Informację przesłaną 

na adres e-mail uznaje się za przekazaną słuchaczowi. Jeżeli słuchacz nie podał adresu e-mail, 

informacje uznaje się za przekazane z chwilą umieszczenia na stronie internetowej Uczelni. 

W przypadku wymogu innej formy wynikającej z umowy lub regulaminu, obowiązuje ta 

forma.  

 

§ 3 Prawa i obowiązki słuchacza Akademickich Kursów Kompetencyjnych 

 

1. Słuchacz Akademickich Kursów Kompetencyjnych ma prawo do: 

a) uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach danego programu Kursów; 

b) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków WSEiZ niezbędnych 

do realizacji programu Kursów; 

c) korzystania z biblioteki WSEiZ na zasadach określonych w regulaminie biblioteki; 

d) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku Kursu. 
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2. Słuchacz Akademickich Kursów Kompetencyjnych ma obowiązek stosowania się 

do przepisów i zarządzeń obowiązujących w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie, w tym do zasad ustalonych niniejszym regulaminem i zasadami studiowania. 

3. Słuchacz Kursów Akademickich obowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach zgodnie 

z planem i programem Kursów i do przygotowywania się do nich, zgodnie ze wskazówkami 

prowadzących te zajęcia. 

4. Słuchacz jest zobowiązany do: 

a) uczciwego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności akademickiej, 

b) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

c) dbania o dobro Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

d) terminowego wnoszenia opłat za zajęcia. 

5. Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym otrzymania świadectwa 

 ukończenia Kursu. 

 

§ 4 Przyjęcia na Akademicki Kurs Kompetencyjny 

 

1. O przyjęcie na Akademicki Kurs Kompetencyjny może ubiegać się osoba, która ukończyła 

szkołę średnią, także w przypadku nieuzyskania matury.  

2. W szczególnych przypadkach na Kurs mogą być przyjęte osoby nieposiadające wykształcenia 

średniego, po wcześniejszym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kurs winni złożyć: 

a) kwestionariusz osobowy, 

b) kopię świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

c) potwierdzenie wymaganej wpłaty,  

d) ksero dowodu tożsamości, 

4. Przyjęcia na Akademickie Kursy Kompetencyjne odbywają się w oparciu o złożone 

dokumenty, na podstawie kolejności zgłoszeń, przy czym liczba miejsc jest ograniczona. 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia kandydata. 

5. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na Akademickie Kursy Kompetencyjne staje się 

słuchaczem Kursów, jeżeli: 

a) wniosła, przed złożeniem wniosku o przyjęcie, opłatę za Kurs, a w przypadku, gdy umowa 

na podstawie której Kursy są prowadzone, przyjmuje inne zasady wnoszenia opłat, wniesie 

je w wyznaczonym terminie, 

b) podpisze umowę o uczestnictwie w Akademickich Kursach Kompetencyjnych w WSEiZ. 

 

§ 5 Organizacja Kursów 

 

1. Harmonogram zajęć ustala Dziekan właściwego Wydziału oraz podaje go do wiadomości nie 

później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. 

2. Akademickie Kursy Kompetencyjne odbywają się w wymiarze godzinowym zależnym 

od programu kursu według planów i programów ustalonych przez właściwego Dziekana. 
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3. Obecność uczestników Kursów na wszystkich zajęciach może być kontrolowana zgodnie 

z zasadami ustalonymi przez prowadzącego. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, 

na ćwiczeniach nie może być mniejsza niż 80 % zajęć. 

4. Prowadzący przedmiot przedstawia słuchaczom na pierwszych zajęciach:  

a) program zajęć i zalecaną literaturę, 

b) określa wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników 

nauczania, tryb i terminarz zaliczania, zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, 

możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas zaliczeń oraz inne wymagania 

wynikające z zasad Kursu. 

5. Kursy mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami. 

 

§ 6 Zaliczanie zajęć 

 

1. Jako poszczególne zajęcia, odrębnie realizowane, mogą występować ćwiczenia audytoryjne, 

projektowe i laboratoryjne (w tym pracowni komputerowych), a także wykłady. 

2. Formę i zasady zaliczenia ustala prowadzący zajęcia. Zaliczenia na ocenę dokonuje osoba 

prowadząca zajęcia. W przypadku niemożności dokonania zaliczeń przez tę osobę, zaliczenia 

i wpisu dokonuje osoba upoważniona przez Dziekana. 

3. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny i ich zapisy słowne: 

5,0 – bardzo dobry, 

4,5 – dobry plus, 

4,0 – dobry, 

3,5 – dostateczny plus, 

3,0 – dostateczny, 

2,0 – niedostateczny. 

4. Oceny z poszczególnych form zajęć wystawiane są odrębnie. 

5. Wystawienie oceny „2,0” jest równoznaczne z niezaliczeniem zajęć. 

6. Słuchacz ma prawo (w przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej) do jednego nieodpłatnego 

terminu poprawkowego na dodatkowym spotkaniu po zakończeniu semestru. 

 

§ 7 Skreślenia 

 

1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy Akademickich Kursów Kompetencyjnych 

w przypadku: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji z Kursu, 

b) niespełnienia, w ustalonym terminie warunków, o których mowa w § 4 ust. 5. 

2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy Akademickich Kursów Kompetencyjnych 

w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w §3 ust. 2, 3, 4. 

3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Kursu podejmuje właściwy Dziekan. 

Zawiadomienia o skreśleniu z listy dokonuje się pisemnie. 
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§ 8 Ukończenie kursu 

 

1. Ukończenie Kursu następuje, gdy słuchacz uzyskał wszystkie zaliczenia zajęć 

przewidzianych planem danego Kursu, 

2. Słuchacz Akademickich Kursów Kompetencyjnych, który spełnił warunki z § 8 ust. 1 

otrzymuje świadectwo ukończenia Akademickiego Kursu Kompetencyjnego z wynikiem 

pozytywnym. Słuchacz musi spełnić warunek określony w § 3 ust. 5. 

3. Na wniosek słuchacza, na świadectwie może być podany ostateczny wynik ukończeniu Kursu 

w formie liczby, będącej średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń poszczególnych form zajęć. 

4. W przypadku nieuzyskania ocen pozytywnych z zaliczenia poszczególnych form zajęć, jeżeli 

program Kursu obejmował ćwiczenia, na które słuchacz uczęszczał (tj. miał nie więcej niż 

20 % nieobecności) może otrzymać zaświadczenie o uczestniczeniu w Kursie. Odpowiednie 

zastosowanie ma przepis § 3 ust. 5.  

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2014 r. 


