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I. POSTANOWIENIA OG6LNE

$r
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sluchaczy studi6w podyplomowych z zakresu:

Diagnostyka i Terapia Manualna, Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Zywienia, Dietetyka.

Dietetyka w Sporcie i Rekreacji, Komplementarne metody w promocji zdrowia,

Kosmetologia - Medycyna estetyczna dla lekarzy, Podologia. Rehabilitacja Sportowa Trener

Personalny i Administracja Medyczna.

Sluchaczem studi6w podyplomowych z zakresu Diagnostyka iTerapia Manualna mogq byi

osoby legitymuj4ce sig dyplomem ukoficzenia studi6w wyzszych na kierunku lekarskim oraz

na kierunku Fizjoterapia.

Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Dietetyka mogq byi osoby legitymuj4ce sig

dyplomem ukoriczenia studi6w wyZszych, w szczeg6lno6ci na kierunku: Dietetyka.

'f'echnof ogia Zywno6ci, Turystyka i Rekreacja. Wychowanie Fizyczne.

Sluchaczami studitiw podyplomowych z zakresu Kosmetologia - Medycyna estetyczna dla

lekarzy mogq byi osoby legitymujqce sig dyplomem uko6czenia studi6w wyZszych na

kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Podologia mog4 by6 osoby legitymujqce siq

dyplomem ukoriczenia studi6w wyZszych na kierunku: Kosmetologia, Fizjoterapia.

Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.

Stuchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Rehabilitacja Sportowa mogq byi osoby

legitymuj4ce sig dyplomem ukohczenia studi6w wy2szych na kierunku: Fizjoterapia.

Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.

Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Dietetyka w Sporcie i Rekreacji mog4 byi

osoby legitymuj4ce sig dyplomem ukofczenia studi6w wyZszych, w szczeg6lnoSci na

kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreac.ia, Wychowanie frzyczne.

Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Diagnostyka Dietetyczna i Systemy

Zywienia mogq by6 osoby legitymuj4ce sig dyplomem ukoficzenia studi6w wyzszych.

w szczeg6lno5ci na kierunku: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wycho*'anic

Fizvczne.
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9. Stuchaczem studi6w podyplomowych z zakresu Komplementarne metody w promocj i zdrorvia

mogq byi osoby legitymujAce sig dyplomem ukoficzenia studi6w wyZszych, w szczeg6lnoSci

na kierunku: Fizjoterapia, Psychologia, Dietetyka, Kosmetologia, Pielggniarstwo, Pedagogika

oraz na kierunku lekarskim.

10. Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Trener Personalny mog4 byi osoby

legitymuj4ce sig dyplomem ukoficzenia studi6w wyZszych. w szczeg6lnoSci na kierunku:

D ietetyka, F izjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowan i e F izy czne.

ll. Sluchaczami studi6w podyplomowych z zakresu Administracji Medycznej mog4 byi osoby'

legitymujqce sig dyplomem ukofczenia studi6w wyZszych, w szczeg6lno(ci na kierunkach

ekonomicznych, medycznych, prawnych oraz z zakresu nauk o zdrowiu.

12. Studia podyplomowe s4 w pelni odplatne.

13. Zajgcia na studiach podyplomowych prowadzone sA systemem studi6w niestacjonarnych.

14. Zajgcia na studiach podyplomowych trwajq nie kr6cej ni2 dwa semestry.

15. Liczba sluchaczy na studiach podyplomowych powinna wynosii nie mniej ni2 16.

16. Program studi6w podyplomowych zatwierdza Senat KWSPZ.

l7.Z chwilq przyjgcia na studia sluchacz jest zobowiqzany do przestrzegania niniejszego

regulaminu.

| 8. Studia podyplomowe powoluje, przeksztalca i znosi Rektor.

s2
l. Potrzebg powolania studi6w podyplomowych zglaszajq podmioty gospodarcze, instytucje

lub z wlasnej inicjatywy jednostki organizacyjne KWSPZ. Tryb powolywania studi6w

podyplomowych przedstawia sig nastgpuj4co:

l) o powolanie studi6w podyplomowych wnioskuj4 wladze Uczelni lub pracownicy

dydaktyczni KWSPZ.

2) Uczelnia najpierw rozpoznaje rynek, aby zorientowa6 sig w ilo6ci ewentualnych

kandldat6u na stud ia.

2. Wniosek o powolanie studi6w powinien byd sporzqdzony w 3 egzemplarzach i zawierai

nastgpuj4ce dane:

l) cel powolania studi6w.

2) lokalizacjg studi6w,



3) ramowy program studi6w (liczbg przedmiot6w z zaznaczeniem przedmiot6w

zako6czonych egzaminem, liczbg godzin wyklad6w, seminari6w, iwiczerl.

projekt6w, obsada kadrowq),

4) czas trwania studi6w.

5) orientacyjn4 liczbg kandydat6w.

3. Wszystkie studia podyplomowe s4 prowadzone na Wydziale Promocji Zdrowia KWSPZ.

4. Wniosek o powolanie studi6w, po pozyywnej opinii Dziekana kierowany jest do Rektora.

s3
l. Kierownik Studi6w Podyplomowych jest powolywany przez Rektora spo6r6d pracownik6w

Uczelni, co najmniej z tytulem doktora, na wniosek Dziekana Wydzialu Promocji Zdrowia

2. Kierownik Studi6w Podyplomowych podlega bezpo5rednio Rektorowi.

3. Do podstawowych zadafi Kierownika Studi6w Podyplomowych nale2y:

l) opracowanie harmonogramu zajgi na studiach podyplomowych.

2) dob6r wyktadowc6w prowadz4cych zajgcia na studiach podyplomowych,

3) opracowywanie zasad rekrutacji kandydat6w na studia,

4) powolanie komisji do przeprowadzenia egzaminu koricowego na studiach

podyplomowych,

5) kontrolowanie realizacji programu studi6w i harmonogramu zajg6,

6) podpisywanie wszelkiej dokumentacji zwiqzanej ze studiami podyplomowymi,

7) sprawowanie opieki nad dzialalnoSci4 organizacyjnq studi6w.

8) czuwanie nad tre5ciami programowymi studi6w,

9) sporz4dzanie sprawozdania mer),torycznego, po zakoficzeniu studitrw, dla Rektora.

4. Przy podejmowaniu decyzji o kt6rych mowa w ust. 3, pkt l)-4) wymagana jest akceptacja

Dziekana i Rektora.

5. Zajgcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadz4 nauczyciele akademiccl

zatrudnieni na stanowisku profesora, adiunkta. starszego wykladowcy lub wykladowcy oraz

specjali3ci spoza Uczelni, wg zatwierdzonego programu studi6w. Pracownicy prowadz4cy

zajgcia na studiach podyplomowych powinni posiadai wysokie kwalifikacje zawodo*'e

i do5wiadczenie nraktvczne.



s4
l. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa sig w okresie ustalonym przez Senat

Krakowskiej Wy2szej Szkoly Promocji Zdrowia. O rozpoczgciu rekrutacji informuje sig

poprzez ogloszenie na stronie intemetowej oraz wywieszenie stosownej informacji na

tablicy ogloszeri.

Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia powinni zloZy6:

l) podanie o przyjgcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania),

2) 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowod6w osobistych),

3) kserokopig oryginalu lub odpisu dyplomu ukoticzenia studi6w wyZszych (oryginal lub

odpis do wgl4du),

4) dow6d toZsamodci (oryginal do wgl4du),

5) potwierdzenie dokonania wplaty wpisowego,

6) podpisan4 umowg o Swiadczenie nauki.

Decyzjg o przyjgciu albo odmowie przyjgcia na studia podyplomowe podejmuje Kierownik

Studi6w Podyplomowych . Decyzja o odmowie przyjgcia na studia powinna zawierat

uzasadnienie.

W przypadku wigkszej liczby chgtnych ni2liczba miejsc na studiach, o przyjgciu na studia

podyplomowe decyduje kolejno66 zloienia kompletu dokument6w, o kt6rych mowa w ust.

2. W przypadku wyslania dokument6w poczt4, za datg ich zloZenia uwaZa sig dziefi wplywu

do dziekanatu KWSPZ.
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ss
l. Od decyzji o przyjgciu na studia podyplomowe, odmowie przyjgcia

o skreSleniu z listy uczestnik6w przysluguje odwolanie do Rektora, w

tygodni od dnia jej dorgczenia.

oraz od

terminie

decyzj i

dw6ch



II. ORGANIZACJA STUDIOW

$6
I . Studia trwaj4 nie kr6cej ni2 dwa semestry.

2. Przed rozpoczgciem ka2dego roku akademickiego okredlane s4 zasady organizacji

studi6w oraz liczba miejsc.

3. Zajgcia odbywaj4 sig w salach dydaktycznych Krakowskiej WyzszeJ Szkoly Promocji

Zdrowia.

4. W wyjqtkowych przypadkach zajgcia mog4 odbywa6 sig poza pomieszczeniami KWSPZ,

III. URLOPY

s7
L Na studiach podyplomowych nie udziela sig sluchaczom urlop6w.

IV. ZASADY UZYSKIWANIAZALICZEN I ZDAWANIA EGZAMINOW

$8
L Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzamin6w, a w przypadku przedmiot6w

niekoriczqcych sig egzaminem, ich zaliczenie w ustalonych terminach.

2. Oceny ze wszystkich egzamin6w i zaliczeh wpisywane sq do Zintegrowanego Systemu

Zarz4dzania Uczelni4 KWSPZ.

se
l. Wykladowca jest zobowi4zany na pocz4tku zajgi podai do wiadomoSci sluchaczy

warunki uzyskania zaliczenia z wykladanego przedmiotu. W przypadku przedmiot6w

koricz4cych sig egzaminem, przedstawia sluchaczom podstawowe wymagania dotycz4ce

egzaminu. Prowadz4cy zajQcia powinien powiadomii sluchaczy o terminach egzamin6w

najp62niej dwa tygodnie przed rozpoczgciem sesji egzaminacyjnej.

2. Sluchacz, kt6ry spelnil warunki okreilone przez prowadz4cego zajQcia, uzyskuje

zaliczenie, b4dL zdaje egzamin w wyznaczonym terminie.



3. Pny egzaminach i zaliczeniach stosuje sig nastgpuj4ce oceny:

l) bardzo dobry (5,0),

2) dobry plus (4,5),

3) dobry (4,0),

4) dostateczny plus (3,5),

5) dostateczny (3,0),

6) niedostateczny (2,0).

4. Przy ustalaniu kohcowej oceny zaliczenialegzaminu zaleca sig uwzglgdni6 wskaZniki

procentowe odpowiadaj4ce skali ocen przedstawione w ponizszej tabeli.

5. Sluchacz, kt6ry otrzymat n a zaliczeniu bqdZ egzaminie oceng niedostateczn4 ma prawo do

zdawania z kaZdego przedmiotu dw6ch zaliczehlegzamin6w poprawkowych w terminach

ustalonych przez wykladowcg.

6. Nie przyst4pienie do egzaminu w wyznaczonym terminie jest r6wnoznaczne

z uzyskaniem oceny niedostatecznej, chyba, 2e sluchacz usprawiedliwi swoj4

nieobecnoSi. Usprawiedliwienie nale2y dostarczyi w formie pisemnej do prowadz4cego

zajgcia w terminie do 7 dni od daty zaliczenialegzaminu.

7 . Zasady zaliczania cwiczefi ustala prowadzqcy zajgcia.

Skala ocen Odpowiednik liczbowy
Procent wiedzy wymagany

dla danej oceny

Bardzo dobra 5,0 9l - 100

Plus dobra 4,5 8l -90

Dobra 4,0 7l-80

Plus dostateczna 6l-70

Dostateczna J'U 5l-60

Niedostateczna 2,0 Poni2ej 50



s10

l. Sluchacz kt6ry nie uzyskal zaliczenia semestru w trybie przewidzianym regulaminem

studi6w podyplomowych moZe:

l) zlozy,6 pisemny wniosek do Kierownika Studi6w Podyplomowych o wydluZenie

terminu zaliczenia semestru, przy czym termin ten nie mo2e by( dlulszy niZ miesi4c

od dnia zakoriczenia semestru,

2) zlozyl pisemny wniosek do Kierownika Studi6w Podyplomowych o warunkowE

rejestracjg na nastQpny semestr, po wczeSniejszym uzyskaniu zgody wykladowcy

prowadz4cego dany przedmiot. Termin wyr6wnania warunku - nie dluZszy ni2 jeden

semestr,

3) warunkowa rejestracja o kt6rej mowa w pkt 2)jest mo2liwa wyl4cznie w przypadku

braku zaliczenia I semestru studi6w.

$11

l. Uczestnik studi6w moZe zostai skre5lony z listy uczestnik6w w przypadku:

l) nie wniesienia oplat zwi4zanych z odbywaniem studi6w,

2) niezaliczenia semestru w okreSlonym terminie,

3) rezygnacji ze studi6w podyplomowych.

s12

l. Uczestnik studi6w podyplomowych, kt6ry zostal skre5lony z listy sluchaczy, moze zostai

ponownie przyjgty na studia z tego samego zakresu, po przerwie nie dlu2szej niL 5 lat

(reaktywacja), pod warunkiem, 2e zosraly one uruchomione w roku akademickim, na

kt6ry wnioskuj4cy zlo2yl wniosek o reaktywacjg.

V. EGZAMIN KOI({COWY

$13

l. Egzamin koricowy odbywa sig w formie pisemnego testu.

2. Przy ustalaniu oceny z egzaminu koricowego uwzglgdnia sig wskaZniki procentowe

odpowiadaj4ce skali ocen przedstawione w tabeli z paragrafu 9.
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Egzaminu koricowy sklada sig z 50 pytafi, z zakresu programu realizowanego w czasie

studi6w.

Pufg pytari egzaminacyjnych na egzamin kofcowy w l, Il i lll terminie zatwierdza

Kierownik Studi6w Podyplomowych i Dziekan.

Pula pytari udostgpniana jest sluchaczom, co najmniej 6 tygodni przed terminem

egzaminu.

W sklad Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu koricowego oraz egzaminu

kofcowego poprawkowego wchodzq: przewodnicz4cy - Kierownik Studi6w

Podyplomowych lub z jego upowa2nienia nauczyciel akademicki zatrudniony

w KWSPZ oraz co najmniej I pracownik naukowo - dydaktyczny lub dydaktyczny

zatrudniony w KWSPZ, powolany przez Kierownika Studi6w Podyplomowych.

W przypadku uzyskania na egzaminie koricowym oceny niedostatecznej lub

nieusprawiedliwionego nie przyst4pienia do egzaminu w ustalonym terminie Kierownik

Studi6w Podyplomowych wyznacza termin poprawkowy.

Podstawq obliczenia ostatecznego wyniku studi6w sq:

l) Srednia arytmetyczna wszystkich ocen z egzamin6w i przedmiot6w koriczqcych

sig zaliczeniem, kt6rym przypisano zgodnie z planem studi6w, co najmniej jeden

punkt ECTS, z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciqgu

calego okresu studi6w,

2) ocena z egzaminu koricowego.

9. Ostateczny wynik studi6w stanowi 707o Sredniej wymienionej w punkcie l) oraz 30o/o

oceny wymienionej w punkcie 2).

10. Na Swiadectwie ukofczenia studi6w podyplomowych wpisuje sig ostateczny wynik

studi6w obliczony jak powy2ej, w postaci oceny. zgodnie z nastqpujqcq zasad4:

I ) wynik poni2ej 3,26 - ocena dostateczna,

2) wynik od 3,26 do 3,75 - ocena dostateczna plus,

3) wynik od 3,76 do 4,25 - ocena dobra,

4) wynik od 4,26 do 4,50 - ocena dobra plus,

5) wynik powyZej 4,5 | - ocena bardzo dobra.

t0
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Warunkiem ukodczenia studi6w podyplomowych jest:

l) uzyskanie zaliczeh oraz zdanie egzamin6w okre$lonych w planie studi6w,

2) zdanie egzaminu koricowego.

sls
Siuchacze otrzymuj4 Swiadectwo uko6czenia Studi6w Podyplomowych

w odpowiednim zakresie, zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy2szego z dnia l0 lutego 2017 r. w sprawie tytul6w zawodowych nadawanych

absolwentom studi6w, warunk6w wydawania oraz niezbgdnych element6w dyplom6w

ukoriczenia studi6w i Swiadectw ukoticzenia studi6w podyplomowych oraz wzoru

suplementu do dyplomu.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

st6
W trosce o jakodi ksztalcenia wSr6d sluchaczy przeprowadza sig anonimowe ankiety.

$17

Decyzje w kwestiach nieobjgtych regulaminem podejmuje Kierownik Studi6w

Podyplomowych i Dziekan.

s18

Niniejszy regulamin wchodzi w Zycie z dniem I pa2dziernika 2020 r. i obowiqzuje

sluchaczy rozpoczynaj4cych naukg od roku akademickiego 2020/2021.
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