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Instytutu Badari Literackich PAN

s 1
Zasady o96lne

Studia podyplomowe (,,Studia") sa prowadzone w ramach dziatalno6ci edukacyjnej

Instytutu Badar{ Literackich Polskiej Akademii Nauk (,, lBL") na podstawie

obowiqzujqcych przepis6w prawa, a w szczeg6lnoSci:
oUstawy z dnia 27 l ipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz.U. 2005 Nr L64 poz.

L365 z poln. zm.);
o Ustawv z dnia 30 kwietnia 201-0 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2OLO, poz. 6L9 z

p6in.  zm.) ;
oStatutu IBL z dnia 28 paidziernika 201-4 r.

Studia sq prowadzone w zakresie obszaru prowadzonych badari naukowych przez lBL.

Studia oferujq stuchaczom mo2liwoSi poszerzania wiedzy specjal istycznej i

doskonalenie kompetencji  praktycznych poprzez opracowywanie i  wdra2anie

program6w studi6w od powiadajqcych zapotrzebowa n i u sfuchaczy.
przy organizacji  studi6w IBL mo2e wsp6tpracowai z innymi instytutami, uczelniami i

jed nostka mi na ukowymi ta k2e miqdzynarodowymi.

5 z '
Organizacja studi6w

Studia tworzy siQ na wniosek pracownika naukowego lBL, kt6ry przedstawia

Dyrektorowi IBL program studi6w wraz z niezbqdnq dokumentacjE, w szczeg6lno6ci

okre6lajqcq efekty ksztatcenia oraz spos6b ich weryfikowania i  dokumentowania

(,,program studi6w"). Projekt programu studi6w jest konsultowany z koordynatorem

studi6w.
Dyrektor IBL po zatwierdzeniu programu studi6w powotuje kierownika studi6w,

kt6rym mo2e by6 pracownik naukowy posiadajqcy co najmniej stopiefi  doktora'

Koordynator studi6w powofywan Y przez Dyrektora lBL, nadzoruje organizacjq i

przebieg studi6w, konsultuje z kierownikami studi6w programy studi6w i ich zmiany

oraz nadzoruje pracq sekretarza studi6w w zakresie prawidlowo5ci prowadzenia

wszelkich material6w dokumentujAcych przebieg i uko6czenie studi6w'

Sekretarza studi6w powotuje Dyrektor IBL na wniosek koordynatora studi6w. Sekretarz

prowadzi dokumentacjq studi6w, organizuje przebieg zaiqi oraz zajmuje siq innq

bie2qcq obsfugq stud i6w.

studia trwajq co najmniej dwa semestry. Program studi6w pozwala sfuchaczom na

osiqgniqcie przynajmniej 30 punkt6w ECTS.

Kierownik studi6w odpowiada za prawidlowq realizacjq programu studi6w, w tym

dob6r wykladowc6w, gwarantujqcy osiqgniqcie zakladanych efekt6w ksztalcenia, oraz

organizacjq procesu dydaktycznego.
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