
7. Kierownik studi6w odpowiada za przygotowanie i  rozpowszechnienie, w tym przy

u2yciu medi6w spotecznoSciowych, informacji  o powofaniu studi6w, zasadach

rekrutacj i  na studia, o programie studi6w, wykfadowcach, przewidywanych efektach

ksztafcenia, odptatno5ci za studia, w terminie rozpoczqcia rekrutacj i  na kolejny rok

akademicki. Zasady iterminy prowadzenia rekrutacj i  zatwierdza Dyrektor lBL.

Wykfadowcy przedstawiajq sfuchaczom na pierwszych zajqciach program zajqi, l istq

materiat6w i pomocy dydaktycznych, a tak2e zasady zaliczenia przedmiotu.

9 g
Przyjmowanie na studia

Stuchaczem studi6w mo2e byi osoba posiadajqca kwalif ikacje co najmniej pierwszego

stopnia, t j .  tytul zawodowego l icencjata, in2yniera lub r6wnorzqdny, potwierdzony

odpowiednimi  dyplomami.
Kandydaci ubiegajqcy siq o przyjqcie na studia skladajq w sekretariacie odpis dyplomu

ukoriczenia studi6w wy2szych, podanie o przyjqcie na studia, wypetniajq kartq

informacyjnq i przedstawiajq potwierdzenie optaty wpisowego. Optata wpisowego nie
podlega zwrotowi.
Przyjqcie kandydat6w na studia nastqpuje w trybie postqpowania kwalif ikacyjnego,

zatwierdzonego przez Dyrektora lBL. Przyjqty kandydat otrzymuje indeks sluchacza lub

r6wnorzqdny dokument obrazujqcy postqpy sluchacza podczas studi6w
podyplomowych.
Studia sq odpfatne, wysokoSi optaty za semestr, zatwierdzona przez Dyrektora IBL na

wniosek kierownika studi6w, podawana jest do wiadomo6ci w materialach

rekrutacyjnych.
Sluchacz zobowiqzany jest uiszczai oplatq semestralnq w caio6ci przed rozpoczqciem

ka2dego semestru na wskazane konto IBL i okazywai na wezwanie sekretarza studi6w

dow6d wptaty. Nieuiszczenie opiaty w terminie oznacza rezygnacjq ze studi6w. W

uzasadnionych sytuacjach losowych kierownik studi6w mo2e wyrazi6 zgodq na

dokonanie optaty z op6lnieniem nie przekraczajqcym 30 dni tylko raz w toku catych

studi6w. W razie rezygnacji  ze studi6w w trakcie semestru oplata nie podlega zwrotowi
poza szczeg6lnymi wypadkami losowymi. Decyzjq o ewentualnym zwrocie czqSci optaty

w takiej sytuacji  podejmuje kierownik studi6w. Oplata ulega zwrotowi w cafo6ci w razie

nieuruchomienia planowanych studi6w, w terminie L4 dni od daty decyzji  o

n ieuruchomieniu s tudi6w.

5 4
Przebieg studi6w

Zajqcia na studiach odbywajq siq w trybie zjazd6w weekendowych, dwu- lub

trzydniowych wedlug terminarza i planu podanego do wiadomo6ci sfuchaczY przez

kierownika studi6w przed rozpoczqciem zajqi.
Stuchacze majq obowiqzek przestrzegania niniejszego regulaminu, aktywnego udzialu

we wszystkich zajqciach studi6w oraz uzyskania wymaganych zalicze{, w tym napisania
pracy kofcowej o i le jest wymagane, odbycia praktyk, je5l i  sq wymagane i zdania

egzamin6w.
Terminy egzamin6w z poszczeg6lnych przedmiot6w na koficu ka2dego semestru ustala

kierownik studi6w.
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