nOJlO~eHHSI npo opraubauiro
HaB'IaJlbHOrO npouecy,
UlO peantaoaycrsca
3 iHo3eMHHM 3aKJlaJlOM BHUlOIOCBiTH
aa Ilporpaaoio
,LI,BoxJlHnJlOMiB
y BHUliH WKOJli ynpasniuna
OXOpOHOIOnpaui B MiCTi Ka roniue

Regulamin Organizacji
Studiów
realizowanych
z uczelnią zagraniczną
w Programie
Dwa Dyplomy
w Wyższej Szkole Zarządzania
Ochroną Pracy
w Katowicach

§I
I.

2.

3.

Regulamin
Organizacji
Studiów
realizowanych
z uczelnią
zagraniczną
w Programie Dwa Dyplomy (Program 20) w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach określa w szczególności organizację studiów, a także związane
z nimi prawa i zadania uczelni zagranicznej,
zwanej
Uczelnią Partnerską
i znajduje zastosowanie do studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków, profili
i form kształcenia prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania
Ochroną Pracy
w Katowicach,
zwanej WSZOP.
Uczelnia Partnerska
oraz WSZOP (łącznie zwane Stronami) realizują studia
określone w ust. I na podstawie zawartej umowy ramowej oraz porozumienia
o warunkach realizacji studiów w Programie 2D (Porozumienie).
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Program 2D - program kształcenia na studiach drugiego stopnia, realizowany
przez Uczelnię Partnerską oraz WSZOP na podstawie zawartego Porozumienia
zawierającego opis danego kierunku, poziom i profil studiów, minimalną liczbę
punktów ECTS oraz efekty kształcenia zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego
2) efekty kształcenia
- zasób wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych
uzyskiwanych przez studenta w procesie kształcenia
3) specjalność - wyodrębniona część kierunku studiów realizowana we WSZOP,
określona w Programie 20
4) studia drugiego stopnia - studia magisterskie
5) forma studiów - studia stacjonarne lub studia niestacjonarne
6) profil ogólnoakademicki
- profil programu
obejmujący
zajęcia służące
zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia
badań naukowych
7) profil praktyczny
- profil programu obejmujący zajęcia służące zdobywaniu
przez studenta umiejętności
praktycznych
i kompetencji
społecznych
oraz
zawierający praktyki zawodowe
8) punkty ECTS - punkty zdefiniowane
w Europejskim
Systemie Akumulacji
i Transferu Punktów jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego
do uzyskania zakładanych efektów kształcenia
9) różnice programowe
- moduły zajęć lub treści przedmiotów,
które student
zobowiązany jest zaliczyć dodatkowo, aby uzyskać zakładane efekty kształcenia.

§ 1
I.

2.

3.

fIOnO)l(eHHJI npo
opraaiaauiio
aaanansaoro
npouecy,
uio
peaniaoaycrscs
3 iHo3eMHHM 3aKnaJlOM aauioi oCBiUI B Ilporpavi
,n:BOXJlHnnoMiB (Ilporpaua
2D) y
BHlllii1 uixoni ynpaaninas
OXOpOHOIOnpaui B MiCTi Karoaiue
BH3Haąae, 30KpeMa,
opraaiaauiio
aas-ransxoro
npouecy, a TaKO)l( nOB'~3aHi 3 UHM npana Ta 3aB.uaHH~
inoaeauoro aaxnany sauiot oCBiTH, asanoro fIapTHepcbKHM HaB'IaJlbHHM 3aKJlaJlOM, i
aacrocoaycrsca
JlO HaBąaHH~ Ha npyrouy piani aauiot oCBiTH scix nanpaais, npodiinis Ta
<l>OpMHaBąaHH~ y Bmuiti urxoni ynpasniaas
OXOpOHOIOnpaui B MiCTi Karosiue, 3BaHii1
BWYOfI.
Ilaprnepcsxnii
HaB4anbHHi1 aaxnaa
i BWYOfI
(iweaoaani
paJOM CTopoHaMH)
peaniaoeyrcrs
HaB4anbHHi1 npouec, 3aJHa4eHHi1 B a63. I, Ha nincraai yxnaneuor pavxoeor
yronn Ta yrona npo yMOBHpeanisauii HaB4aHH~ sa Ilporpauoro 2D (Yrona).
TepMiHH, uio BHKOpHCTOByIOTbC~
B Ilonoaceaui, 03Ha4a1OTb:
1) Flporpasra 2D - ue nporpaua
HaB4aHH~ Ha npyrovy piani Bmuoi oCBiTH, axa
3.uii1CHlOCTbC~Flapruepcsxav
HaBąanbHHM 3aKna.uOM i BWYOfI
Ha niacrasi
yxnaneuoi Yrona, uio MicTHTb omie nanoro aanpavy, pisens Ta npodiim, HaB4aH~,
MiHiManbHY xinsxicrs
xpenaris
ECTS Ta pesynsrarn
HaB4aH~ ninnoeinni
no
Ilom.cskoi CHCTeMHxsanidiixauia snuref oCBiTH
2) peayns raru
HaB'IaHHSI - sartac 3HaHb, HaBH'lOK Ta couiansmrx
KOMneTeHuii1,
0TPHMaHHXcrynearov
y npoueci HaB4aH~
3) cnenlam.nic n, - oxpeaa
4aCTHHa aanpauy
HaB4aHH~, uio 3.uii1CHlOCTbC~
y BWYOfI, BH3Ha4eHa B Ilporpavi 2D
4) HaB'IaHHSI Ha npyrosiy piani BHUlOI OCBiTH- HaB4aH~ Ha MaricTPaTypi
5) <l>opMa HaB'IaHHSI - nenaa (crauiouapaa)
a60 3a04Ha (necrauionapna)
6) 3araJlbHoaKaJleMi'lHHH
npodilm, - npodiiru, nporpaan,
uio axruoaac 3a~TT~ .un~
Ha6yTT~ cTy.ueHTOMrnH60KHx 3HaHb Ta BMiHH~npoaonaru aayxosi nocninacenas
7) npaKTH'IHHH nporpim, - rrpodiins nporpavn,
uio sxmo-rae 3aHJlTT~ .un~ Ha6yTT~
crynearov
npaKTH'lHI1X
HaBH'lOK
Ta
couiansnax
KOMneTeHuii1,
a TaKO)l(MicTHTb nporpeciauy npaxruxy
8) KpeJlHTH ECTS - Kpe.uHTH, BH3Ha4eHi B Caponeticsxia
cncreui rpancóepy ouinox
~K Mipa cepennsoro
HaBaHTa)l(eHH~ cryneura,
ueoćxinaoro
.un~ nocsraeuua
nepenóanysauax
peaynsraria
HaB4aHHJI
9) aKaJleMi'lHa piJHHuSl - Mo.uyni 3aHHTb a60 3MicTH npenaeris,
axi crynenr nOBHHeH
.uo.uaTKOBOsapaxysaru .un~ .uOC~rHeHH~neoenóaxyaauax
pesynsraria
HaB4aHH~
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§2

§2
1.

2.

Studia w Programie 2D mogą być realizowane pod warunkiem posiadania przez
Strony równoważnych
uprawnień do prowadzenia studiów co najmniej na drugim
stopniu kształcenia.
Przyjęcie do Programu 2D następuje na podstawie decyzji Rektora WSZOP.

1.

2.

§3

§3
l.

2.

Porozumienie,
o którym mowa w § l ust. 2 zawierane jest na każdą edycję studiów
i określa ponadto uczelnię, w której student będzie realizował pracę dyplomową,
warunki rejestracji i przyjęcia studenta do Programu 20 oraz język prowadzenia
studiów w Uczelni Partnerskiej (ukraiński
lub angielski) oraz we WSZOP (polski
lub angielski).
Strony przyjmują
Program
20 na kierunku
określonym
w Porozumieniu,
gwarantujący
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w Uczelni Partnerskiej
oraz we WSZOP.

l.

2.

2.

3.

4.
5.

6.

Program
2D jest realizowany
w terminach
określonych
w Porozumieniu,
w wariancie dwóch zjazdów:
l) jesienny
(sierpień
- wrzesień)
- kurs specjalistyczny
języka
polskiego
oraz zajęcia programowe
2) letni (marzec - kwiecień) - zajęcia programowe
3) fakultatywnie
(maj - wrzesień) - staże, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 8.
Studentowi
Programu 20 przypisuje
się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest
przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym
w wyniku realizacji odpowiednich
zajęć i praktyk we WSZOP.
Warunkiem
przeniesienia
zajęć zaliczonych
w Uczelni Partnerskiej
w miejsce
punktów przypisanych
zajęciom określonym w programie kształcenia we WSZOP
jest stwierdzenie
przez Komisję Dydaktyczną
zbieżności
uzyskanych
efektów
kształcenia.
Komisję Dydaktyczną
wyznacza Dziekan WSZOP, w razie potrzeby powołuje
do jej składu osoby z Uczelni Partnerskiej.
Praca dyplomowa przedłożona
i obroniona w Uczelni Partnerskiej jest zaliczana
do Programu 2D pod warunkiem zgodności jej założeń z kierunkiem studiów we
WSZOP.
Pracę dyplomową może stanowić w szczególności
praca pisemna, opublikowany
artykuł, praca projektowa,
w tym projekt i wykonanie
programu lub systemu
komputerowego
oraz praca konstrukcyjna,
technologiczna
lub artystyczna.

y rona, npo sxy HJleTbC}łB § l, a63. 2, yxnanaerscx
Ha KO)l(HHHnafiip Ha HaB4aHM Ta axasye,
KpiM Toro, saxnan BHLUo'iOCBiTH,B }łKOMycTYJleHT 6YJle peanisoaysara JlHnJlOMHy P060TY,
yMOBH peecrpauii Ta npHHH}łTT}łcTYJleHTa JlO Ilporpaua
20, a TaKO)l( MOBy nposenenna
HaB4aHM B Ilapruepcsxovy
HaB4aJlbHoMy aaxnani (yxpaiucsxa a60 anrnijicsxa), a TaKO)l(y
BWYOI1 (nonscsa a60 aurniacsxa).
CTOpOHH npHHMalOTb Ilporpauy
20 Ha nanpaai, BKa3aHoMy B Yroni, LUO raparrrye
JlOC}łrHeHH}ł3anJlaHOBaHHX peaynsraris HaB4aHH}ł B Ilapruepcsxovy
HaB4aJlbHoMy saxnaai
i BWYOI1.
§4

§4
1.

HaB4aHHJI sa Ilporpavoio
2D MO)l(e 6yn1 peanisosase
sa yMOBH, LUOCTOpOHH MalOTb
eKBiBaJleHTHi Jl03BOJlH Ha npOBeJleHHJI HaB4aJlbHOrO npouecy npHHaHMHi Ha npyrovy piani
BHLUO'ioCBiTH.
I1pHHMTT}ł JlO Ilporpaan
20 3JliHCHIO€TbC}łHa nincraei piureuas Pexropa BWYOI1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ilporpaaa
20 peanisycrsca B TepMiHH, 3a3Ha4eHi B Yroni, sa sapiaaro« JlBOX3''i3JliB:
l) ociHHiH (cepnens - sepeceas) - xypc cneuianiaosaaol
nonscsxoi MOBH,a TaKO)l(3aH}łTT}ł
aa nporpaxoio
2) JliTHiH (óepesem, - KBiTeHh) - 3aH}łTT}ł3a nporpaxioto
3) !jJaKyJlbTaTHBHo(TPaBeHb - sepecens) - CTa)l(YBaHH}ł,rrpo sxi HJleTbC}łB § 5 a63. 2 n. 8.
CTYJleHTy Ilporpaun
20 npaanauaersca
raxa xinsxicn, KpeJlI1TiB, sxa npnsuaseaa
peaym.rarav
HaB4aHH}ł, OTpHMysaHHM B pesynsrari
peanisauif BiJlrrOBiJlHI1X aauars
i
rrpaKTHKHy BWYOI1
YMOBOIOnepeneceuns 3aHHb 3apaXOBaHHX BIlaprnepcsxovy
naesam.novy
saxnani B Micue
KpeJlHTiB, npH3Ha4eHI1X 3aH}łTT}łM, 3a3Ha4eHI1M B nporpaai
oCBiTH y BWYOI1
e
aaraepnacenna )J;HJlaKTI14HOIOKOMici€1O36i)l(HOCTi 0TPHMaHI1Xpesynsraria
HaB4aHH}ł.
)J;HJlaKTWIHY xovicuo BH3Ha4ae )J;eKaH BWYOI1, B pasi ueoóxianocri,
rrpaanasae JlO fi
cxnany OCo6H 3 Ilapruepcsxoro
HaB4aJlbHOrO saxnaay.
)J;HnJlOMHa poóora, npezicraanena i 3aXHLUeHa B Ilapraepcsxovy
HaB4aJlbHoMy aaxnani,
aapaxosyersca
JlO Ilporpava
20, sa yMOBH ainnoainuocri
i"i OCHOBHHX nonozcens 3
Hanp}łMOM HaB4aHH}ł B BWYOI1.
)J;HnJlOMHOIOp060TOlO MO)l(e 6YTH, 30KpeMa, nHCbMOBa poóora, orryónixosana
CTaTT}ł,
npoexraa poóora, B TOMy 4HCJli npoexr i HanHCaHH}ł nporpaan a60 KOMn'IOTepHo'i CHCTeMH,
a TaKO)l( KOHCTPyKTopcbKa, rexxonori-ma
a60 XYJlO)l(H}łpoćera.
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7.

Weryfikacja
tabelą:

ocen uzyskanych

Skala ocen
l

i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

w Uczelni

Uczenia Partnerska
Skala ocen
F

Partnerskiej

Punkty

dokonywana

jest zgodnie z

7.

Ilepeaipxa OUiHOK,o-rpI1MaHI1XB Ilapruepcsxovy
ainnoainaocri
3 Ta6J1l1uelO:
Flapruepcsxua
Illxana OUiHOK

WSZOP
Skala ocen

l

FX
E

1-49

2,0

50-54

3,0
f-_·--_

D

55-64

C

65-79

4,0

B

80-89

4,5

A

90-100

5,0

l.

2.

W celu rejestracji studenta do Programu 2D Uczelnia Partnerska:
l)
przedstawia
listę rekomendowanych
osób uwzględniając
znajomość języka
polskiego lub angielskiego
2)
potwierdzi zgodność realizowanego
programu kształcenia z Programem 2D
oraz w razie potrzeby,
zadeklaruje
realizację
różnic programowych
wymaganych dla osiągnięcia efektów kształcenia
3) zapewni realizację praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym.
WSZOP zapewnia:
l)
realizację zajęć na wybranej przez studenta specjalności
2)
realizację specjalistycznego
kursu języka polskiego w wymiarze 50 godzin,
obowiązkowego
dla osób studiujących w języku polskim
3)
realizację,
w razie potrzeby,
różnic programowych
w formie zajęć
z bezpośrednim udziałem prowadzącego lub e-Ieamingu
4)
dostęp (i szkolenie) do zasobów bibliotecznych,
w tym do światowych baz
czasopism naukowych oraz zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki
5) dostęp do obiektów sportowych (sala gimnastyczna, siłownia, basen sportowy
kryty)
6)
konsultacje w ramach Akademickiego
Biura Karier (dotyczy m.in. rozmowy
kwalifikacyjnej
z pracodawcą, przygotowania
CV) oraz udostępnienie
ofert
pracy

FX

~

E

'cc·_--······-····-f··-- ..· · · ··--

8
9
10
II
12

§5

HaB4anbHI1H 3aKJIan
Illxana OUiHOK
F

2
3

6
7

3,5

HaB4anbHoMy aaxnani 3nii1cHJO€TbC~ y

D

Illxana OUiHOK
1-49

2,0
3,0

50-54
.._--;--·_-

-

55-64

-.-

-----

..-.--

3,5
.......

C

B
A

r:«

'70

4,0

IU\

QO

4,5

?O-lOO

5,0

_.__ ..•.........

§5
l.

.nn~

Toro, uioć aapeecrpysaru
cryneirra no Ilporpana
2D, Ilaprnepcsxan
HaB4anbHI1H
3aKJIan:
l) aanae Cnl1COKpeKoMeHnoBaHI1X oci6, spaxoayto-ra 3HaHH~ nonscsxoi a60 aarniścsxo)'
MOBI1
2) nizrraepmrn, aizmoainuicn, 3niHcHIOBaHoi' oCBiTHbOYnporpaun Ilporpaai 2D Ta, y pasi
norpeón, 3a~BI1Tb npo peanisauiro axanevi-nro) pisuaui, ueoóxinao) )lJI~ )lOC~rHeHH~
pesynsraria
HaBLfaHH~
3) 3a6e3ne411Tb peaniaauiio npoóeciauor npaKTI1KI1Ha HaB4aHHi 3 npaKTI14HI1Mrrpodiinea.
2. BWYOIl 3aneBHIO€:
l) peaniaauiio 3aHJlTb 3 oćpanor cTy)leHTOM cneuiansaocri
2) peanisauuo cneuianiaoaanoro
xypcy nOJlbCbKOYMOBI1B06C~3i 50 ronua, 060B'~3KoBoro
)lJIJIoci6, axi HaB4aIOTbC~ nOJlbCbKOIOMOBOIO
3) peanisauuo,
B pasi neoóxinaocri,
aKaneMiLfHo'j pianaui
y aarnsni
3aHHb
3 6e3nocepenHbolO YLJacTIOBI1KJ1ana4aa60 e-Ieaming
4) aocryn (i HaB4aHHJI) no 6i6J1ioTe4Hl1x pecypcis, y TOMy 411CJli no CBiTOBI1X6a3
nayxoanx »cypnanis i pecypcis Bipryansnoi 6i6J1ioTeKI1 HayKI1
5) nocryn no CnOpTI1BHI1Xo6'eKTiB (cnOpTI1BHI1H aan, rpeuascepnaa
san, CnOpTI1BHI1H
Kpl1TI1H6aceHH)
6) KOHCyJlbTauiY B pasrxax AKaneMi4Horo 61Opo Kap'cp (ue CTOCy€TbC~, 30KpeMa,
cnisóecina
3 poóoronaaueu,
ninrorosxa
pe3IOMe), a TaKO)l( nananaa nocryny no
aaxancin
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7)
8)

3,

program kulturalny (koncerty, galerie, teatr)
udział
w stażach
zawodowych
w ramach
programu
ERASMUS+
oraz w innych programach europejskich,
Kwalifikacja
do pracy i na staże określone w ust. 2 pkt. 6 i 8 wymaga dobrej
znajomości języka polskiego (praca lub staże w Polsce) lub angielskiego
(staże
w pozostałych krajach UE),

7)
8)

3,

§6
l,

2,

3,

Absolwenci
Programu
20 otrzymują
dyplom ukończenia
studiów Uczelni
Partnerskiej oraz dyplom ukończenia studiów WSZOP i suplement do dyplomu
potwierdzające
uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
Warunkiem ukończenia studiów w Programie 20 i otrzymania dyplomu ukończenia
studiów WSZOP jest:
l)
uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia
2)
zaliczenie praktyk zawodowych (dotyczy profilu praktycznego)
3) uzyskanie wymaganej programem studiów minimalnej liczby punktów ECTS
4)
złożenie pracy dyplomowej
i zdanie egzaminu
dyplomowego
we WSZOP
(określonego w § 7)
lub:
a)
złożenie
pracy
dyplomowej
zdanie
egzaminu
dyplomowego
w Uczelni Partnerskiej oraz
b)
zdanie egzaminu końcowego we WSZOP (określonego w § 8)
Absolwenci studiów Programu 20 są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich)
oraz podyplomowych
w Polsce oraz innych krajach UE.

xynsrypuy nporpavy (xonueprn, ranepei, rearp)
yuacrs
y npodieciaunx
cTa)l(YBaHH}!X B pavxax
rtporpaan
ERASMUS+,
a TaKO)l(B iHWHXcaponeticsxax
nporpaaax.
Kaanióiicauia JIJI}!P060TH i CTa)l(YBaHH}!,uio 333Ha4eHi B a63, 2 n, 6 i 8, BHMarac noóporo
3HaHHJI nonscsxoi
MOBH (p060Ta a60 cTa)l(YBaHH}! y Ilonsuii) a60 aarniiłcsxo] MOBH
(craxyaaaus B iHWHX xpainax €C),
§6

BHnycKHHKH Ilporpavu
20 0TPHMyIOTb tJ,HDJlOM npo aauty oCBiTY Ilapruepcsxoro
HaB4aJlbHOrO saxnany, a TaKO)l(tJ,HnJlOMnpo saury ocsiry BWYOn Ta tJ,otJ,aTOKtJ,0tJ,HnJlOMa,
uio ninrsepzosye 0TPHMaHH}!npoóecijinoro
crynena MaricTPa,
2, YMOBOIO3aBepWeHH}! HaB4aHH}!sa Ilporpasroio 20 i 0TPHMaHH}!tJ,HnJlOManpo anury OCBiTy
BWYOnc:
l) 0TPHMaHH}!BH3Ha4eHHX y HaB4aJlbHitl nporpavi pesynsraris
HaB4aHH}!
2) sapaxyaaass
npodrecijinot npaKTHKH (JIJI}!npaKTH'łHOrO npodiimo )
3)
oTpHMaHH}! neoóxianor sa nporpaworo
HaB4aHHJI MiHiMaJlbHO'j KiJlbKOCTi KpetJ,HTiB
ECTS
4)
HatJ,aHH}!tJ,HnJlOMHo'jP060TH Ta snasa JJ.HnJlOMHOrO icmrry y BWYOn (saaaaueuoro
B § 7)
a60
a)
HatJ,aHH}I JJ.HnJlOMHo'j P060TH Ta 3JJ.a4a tJ,HDJlOMHOrO icrnrry B Ilapruepcsxovy
HaB4aJlbHoMy saxnani Ta
6) snava rtincysucoaoro
lenary y BWYOn (333Ha4eHoro B § 8)
3,
BHnycKHHKH Ilporpavn
20 roroai tJ,0 npOtJ,OB)I(eHH}!HaB4aHH}I Ha rpersouy
piani
(B acnipaarypi),
a TaKO)l(Ha nicnaaannosorin
ocairi B Ilonsuii Ta iHWHX xpaiuax €C,
l.

§7
l,

2,

Egzamin dyplomowy we WSZOP jest poprzedzony realizacją seminarium, którego
zasady są określone w stosownym regulaminie, Egzamin obejmuje:
l)
prezentację pracy dyplomowej
2) dyskusję nad pracą
3) sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy z zakresu studiowanego
kierunku
studiów,
W warunkach złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
we WSZOP,
ostateczna ocena ze studiów na dyplomie jest obliczana jako średnia arytmetyczna
z następujących ocen:
l)
50% średniej arytmetycznej
wszystkich ocen uzyskanych
w ciągu całego
okresu studiów (w Uczelni Partnerskiej i WSZOP)
2)
25% średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej
3) 25 % średniej arytmetycznej oceny egzaminu dyplomowego,

§7
l.

Ilepen JJ.HnJlOMHUM icnUTOM y BWYOn
npoBOtJ,HTbC}! cevinap,
npHHUHnH }!KOrO
BH3Ha4aIOTbC}!y ainnoeinaovy
nonosceaai. Icrnrr MiCTHTbB cofii:
l) npese-rrauuo JJ.HDJlOMHO'i
P060TH
2) 06roBopeHH}I P060TH
3) nepesipxy piana 3aCBOcHH}!3HaHb 3 06JlaCTi BHB4eHoro uanpaay.
2, B yMoBax c KJlana HH}! tJ,HnJlOMHo'jP060TH Ta tJ,HnJlOMHOrOicnary y BWYOn,
OCTaT04Ha
ouiuxa 3 HaB4aHH}I Ha tJ,HnJlOMi poapaxosyersca
}!K cepennc apH<I>MeTH'łHe3 nacryrnurx
OUiHOK:
I) 50% cepeznn.oi apH<I>MeTH4Ho'jscix OUiHOK, oTpHMaHHx npOT}!rOM ycsoro nepiony
HaB4aHHJI (B Ilapruepcsxoray
HaB4aJlbHoMy saxnaai Ta BWYOn)
2) 25% cepenusoi apH<I>MeTH4Ho'iOUiHKHtJ,HnJlOMHo'iP060TH
3) 25 % cepenusoi apH<I>MeTH4Ho'jOUiHKHtJ,HnJlOMHOrOicrnrry.
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§8

§8
l.

2.

3.
4.

5.

Egzamin końcowy we WSZOP ma formę ustną i obejmuje zagadnienia z zakresu
studiowanej
specjalności.
Jest przeprowadzany
przez Komisję ds. egzaminu
końcowego, którą powołuje Dziekan i wyznaczajej
przewodniczącego.
Wykaz zagadnień do egzaminu końcowego jest udostępniony
studentom na trzy
miesiące przed jego terminem. Studenci odpowiadają na trzy wylosowane pytania
w języku polskim lub jednym z dwóch języków kongresowych
(rosyjskim lub
angielskim).
Ocena z egzaminu końcowego obliczana jest jako średnia arytmetyczna
z ocen
uzyskanych przez studenta za każde pytanie.
W warunkach
wyboru przez studenta złożenia pracy dyplomowej
i egzaminu
dyplomowego
w Uczelni Partnerskiej,
ostateczna ocena ze studiów na dyplomie
WSZOP jest obliczana jako średnia arytmetyczna z następujących
ocen:
l)
50% średniej arytmetycznej
wszystkich
ocen uzyskanych
w ciągu całego
okresu studiów (w Uczelni Partnerskiej i WSZOP)
2)
25% oceny z egzaminu
dyplomowego
(pracy dyplomowej)
w Uczelni
Partnerskiej
3)
25% oceny egzaminu końcowego we WSZOP
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego we WSZOP jest:
l) uzyskanie
określonych
w
programie
studiów
efektów
kształcenia
zrealizowanych
w Uczelni Partnerskiej oraz we WSZOP
2) zdanie egzaminu dyplomowego
w Uczelni Partnerskiej
3) przedłożenie
jednego egzemplarza
pracy dyplomowej
stanowiącą
podstawę
uzyskania dyplomu w Uczelni Partnerskiej.
4) uregulowanie zobowiązań finansowych wobec WSZOP.

l.

2.

3.
4.

5.

§9

§9
l.

2.

3.

Praca dyplomowa, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt. 3 powinna być złożona w dwóch
wersjach:
l) w miękkiej oprawie, drukowana
dwustronnie
w formacie A-4 (w języku
polskim, rosyjskim, ukraińskim lub angielskim)
2) na nośniku elektronicznym.
Egzemplarz
pracy dyplomowej
napisanej w języku innym niż polski powinien
zawierać dodatkowo (w języku polskim): stronę tytułową, spis treści i abstrakt
(w formacie jednej strony A4) oraz oświadczenie
o nienaruszeniu
w pracy praw
autorskich osób trzecich.
Każda praca dyplomowa jest wprowadzona
do Ogólnopolskiego
Repozytorium
Prac Dyplomowych
POLON.

ni.uCyMKOBHH icrnrr y BWYOf1 Ma€ yCH)' diopay i oxonmoe nHTaHH~ 3 06J1acTi BHB4eHo"i
cneuiansuocri.
f1pOBO)]JłTbC~ EK3aMeHauiHHolO KOMici€lO, sky npaanasae
,lJ;eKaH, i
npasuauae "Iironosy.
Ilepenix rnrram, ilJl~ icrnrry aanaerscs cryneirrau aa TPH Mic~ui no Horo repwiny. CTYileHTH
ainnoainaiors
Ha TPH BHT~rH)'Ti 3anHTaH~ nOJlbCbKOIO MOBOIOa60 OilHi€1O 3 ilBOX MOB
xonrpecy (pOCiHCbKOIOa60 aarnilicsxoio
MOBaMH).
Ouiuxa 3 nincyvxosoro
icrnrry pospaxoayerscs
~K cepezure apH<pMeTH4He 3 OUiHOK,
oTpHMaHHX cTYileHTOMaa KO)l{HenHTaH~.
B yvoaax BH60py cryneirroa CKJIailaH~ ilHnJloMHo'i P060TH i ilHnJlOMHOrO icrnrry
B Ilaprsepcsxouy
HaB4aJJbHoMy saxnani, oCTaT04Ha ouiuxa 3 HaB4aHH~ Ha nnnnoui
BWYOf1 poapaxosycrsca
~K cepenac apH<pMeTH4He 3 nacrynunx OUiHOK:
l) 50% cepenusot
apH<pMeTH4Hoi' scix OUiHOK, oTpHMaHHx npornrou
ycsoro nepiony
HaB4aHH~ (B Ilapruepcsxovy HaB4aJJbHoMy aaxnazti Ta BWYOf1)
2) 25% OUiHKH3 nannorauoro
icrnrry (nnnnouaoi
p060TH) B Ilapruepcucovy HaB4aJJbHoMy
aaxnani
3) 25% OUiHKHicrnrry y BWYOf1
YMOBOIOnonyuienna no nincyaxoaoro icrnrry y BWYOf1 c
l) oTpHMaHH~ BH3Ha4eHHX y HaB4aJJbHiH nporpavi pesym.raria
HaB4aHH~, peaJJi30BaHHX B
Ilaprnepcsxovy HaB4aJJbHoMy saxnani Ta BWYOf1
2) snasa ilHnJJOMHoro icrnrry B Ilapruepcsxcvy HaB4aJJbHoMy saxnaai
3) HailaHH~ onnoro npnaipnaxa ilHnJloMHoi' P060TH, ~Ka e nincraaoio
nns 0TPHMaH~
nartnova B Ilaprnepcsxouy HaB4aJJbHoMy aaxnani
4) aperymoaanna
<piHaHcoBHx 306oB'5!3aHb nepen BWYOf1

l.

2.

3.

,lJ;HnJlOMHap060Ta, npo sxy HileTbc~ B § 8 a63. 5 n. 3 nOBHHHa 6yTH cxnaneua y ilBOX
sapiaarax:
l) B M'~KiH 06KJ1ailHHui, ilBOCTOpOHHiH npyx, <popMaT A-4 (nOJlbCbKOIO, pOCiHCbKOIO,
yxpaiacsxoro a60 aHrJliHCbKOIO MOBOlO)
2) Ha eJleKTpoHHOMy Hoci"i.
IIpHMipHHK ilHnJlOMHo'i P060TH, aanacanol iHWOIOMOBOIO,Hi)l{norn-cska, nOBHHeH MicTHTH
nonarxoso (nOJlbCbKOIO MOBOIO):THTyJlbHHH apxyui, 3MiCT Ta aHOTauiJO (y dropwari onaier
cropiaxu A4), a TaKO)l{sasay npo He nopyiueuna B P060Ti aaropcsxax
rrpas rperix oci6.
KO)l{Ha ilHnJlOMHa poćera BBOilHTbC~ no Hauiouansuoro
CXOBHl..UailHnJlOMHHX p06iT
POLON.
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4.

Prace dyplomowe
napisane
w języku
procedurom Regulaminu
Antyplagiatowego
antyplagiatowym.

polskim
i angielskim
są poddawane
we WSZOP i sprawdzeniu w systemie

14.

,n:HnJlOMHi P060TH uarmcaai
nOJlO)f(eHHlI npo aarnnnariar

nOJlbCbKOIO Ta aHrJllHCbKOIO MosaMH, npcxonsrs
y BWYOn i nepeaipxa s aarannariar-cacrevi.

npouenypa

§ 10
§ 10
Koszt studiów jest określony
załącznik do Porozumienia.

z Tabeli odpłatności

za studia w Programie

2D stanowiącej

Bapricrs HaS4aHHlI sH3Ha4aCTbClI 3 Ta6JIHui OnJlaTH sa Has4aHHlI sa Ilporpavoio
nonarxoa no Yrona.

2D, sxa e

§ 11
§ 11
l. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego
2018/19.
2. Sprawy nieuregulowane
w niniejszym Regulaminie rozstrzyga
wydziału WSZOP w porozumieniu
z Dziekanem
Uczelni
powszechnie
obowiązujące
przepisy prawa w RP.

Dziekan właściwego
Partnerskiej
stosując

l. nOJlO)f(eHHlI Ha6Hpa€ 4HHHoCTi 3 HaS4aJlbHOrO poxy 2018/19.
2. nHTaHHlI, aeaperym.osaui UHM nOJlO)f(eHHlIM, sapiurye ,n:eKaH ainnoainnoro cpaKyJlbTeTy
BWYOn
aa norozosenns«
3 ,n:eKaHOM s Ilapruepcsxovy
HaS4aJlbHoMy saxnani,
SHKOpHCTOSylO4H 4HHHi aaransaoofioa'naxoai npasoai HOpMH Ilonsini.

PEKTq>P,

RE~R

AĄ
prof. dr hab. in~~

Mochnacki

npodiecop, n-pa HaYK,\iH)I{.'Bornan MoxHaUbKHH
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