
Załącznik do uchwały nr 03/2019
Rady Programowej KPSS w Czeladzi

          z dnia 27 marca  2019 roku

REGULAMIN  KSZTAŁCENIA

 W

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 
W CZELADZI

Tekst jednolity



REGULAMIN 
KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 

W CZELADZI

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przyjęcie  w  poczet  słuchaczy  Kolegium  Pracowników  Służb  Społecznych  w  Czeladzi,
zwanego  dalej  Kolegium,  następuje  z  chwilą  złożenia  ślubowania  i  wpisania  do  księgi
słuchaczy.

2. Przyjęcie  w  poczet  słuchaczy  Kolegium  Pracowników  Służb  Społecznych  w  Czeladzi,
następuje także z dniem przeniesienia z innego Kolegium albo reaktywacji.

3. Słuchacz  otrzymuje  indeks  stanowiący  dokument  przedstawiający  przebieg  i  wyniki  
w nauce oraz legitymację słuchacza Kolegium. Indeks stanowi własność słuchacza.

4. Słuchacze Kolegium tworzą Samorząd Słuchaczy,  który działa  na podstawie regulaminu
uchwalonego przez jego kolegialny organ uchwałodawczy. Jedynym reprezentantem ogółu
słuchaczy jest Rada Samorządu Słuchaczy.

5. Przełożonym słuchaczy Kolegium jest dyrektor.

Rozdział II

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

§ 2

1. Rok  szkolny  rozpoczyna  się  1  października  i  trwa  do  30  września  następnego  roku
kalendarzowego.

2. Rok szkolny obejmuje:
a. Okres  zajęć  wynikających  z  planu  nauczania  podzielony  na  2  semestry  –  semestr

zimowy i semestr letni.
b. Sesje  egzaminacyjne,  zwykłe  i  poprawkowe,  wolne  od  zajęć:  zimową,  zamykającą

semestr zimowy i letnią zamykającą semestr letni.
c. Praktyki zawodowe
d. Ferie zimowe i letnie oraz przerwy świąteczne.

3. Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.
4. Dyrektor  określa  szczegółową organizację  roku szkolnego na podstawie obowiązujących

planów  nauczania,  dokonując  podziału  roku  na  semestry  i  ustalając  terminy  sesji
egzaminacyjnych zwykłych i poprawkowych.

4a. Dyrektor Kolegium może zarządzić w ciągu roku szkolnego godziny lub dni wolne od  
      zajęć. 
5. Nauka w Kolegium odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
6. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).
7. Słuchacz  zobowiązany  jest  do  poddania  się  okresowym  badaniom  lekarskim  oraz

dopełnienia obowiązku ubezpieczenia.
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8. Słuchacze Kolegium mogą równolegle realizować studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim
o kierunku praca socjalna na zasadach określonych w Porozumieniu 
nr 241/EN/2013 zawartego dniu 8 października 2013r.  

Rozdział III

TOK NAUKI W KOLEGIUM

§ 3

1. Nauka odbywa się według planów i programów nauczania ustalonych w trybie określonym
w rozporządzeniu w sprawie Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzonych
przez Radę Programową Kolegium. 

1a.  Nauka w Kolegium odbywa się na podstawie szczegółowych planów i programów 
       nauczania, zgodnych ze standardami kształcenia dla kolegiów pracowników służb 
       społecznych i uchwalonych przez Radę Programową Kolegium.
2. Harmonogram zajęć,  ustalony  przez  dyrektora  Kolegium podawany  jest  do  wiadomości

przed rozpoczęciem semestru. Powinien on zawierać wykaz wszystkich zajęć wynikających
z planu i programu nauczania. 

3. Opiekunem słuchaczy danego roku jest wyznaczony nauczyciel przez dyrektora szkoły.
4. Jednostka zajęć dydaktycznych trwa 45 minut. Zajęcia dydaktyczne mogą być łączone w 

bloki.

Rozdział IV.

ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW, W TYM EGZAMINU POPRAWKOWEGO I
KOMISYJNEGO (SPRAWDZAJĄCEGO)

§ 4

1. Dyrektor Kolegium, po uzgodnieniu z Radą Programową określa egzaminy, które słuchacze
obowiązani są zdać w danej sesji egzaminacyjnej.

2. Liczba egzaminów w roku szkolnym nie może przekroczyć dziesięciu.
3. Egzamin przeprowadza nauczyciel wykładający dany przedmiot.
4. W wyjątkowych wypadkach Rada Programowa może w danym semestrze upoważnić do

przeprowadzenia egzaminów innego nauczyciela.
5. Słuchacz może zdać egzaminy, o których mowa w ust. 1, przed sesją egzaminacyjną, jeżeli

egzaminator wyrazi na to zgodę.

§ 5

1. Egzamin z każdego przedmiotu przewidzianego w rygorach odbywa się oddzielnie i podlega
osobnej ocenie.

2. Przy egzaminach stosuje się następujące oceny:
- bardzo dobry – 5,0
- dobry plus – 4,5
- dobry – 4,0
- dostateczny plus – 3,5
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- dostateczny – 3,0
- niedostateczny – 2,0

3. Rada Programowa może ustalić, że obok ocen, o jakich mowa w ust. 2 przy egzaminach
stosowana będzie odpowiednia skala punktowa.

4. Oceny  ze  wszystkich  egzaminów  wpisywane  są  do  indeksu,  karty  egzaminacyjnej,
protokołu egzaminacyjnego oraz kartotece słuchacza.

§ 6

1. W wypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo
zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

2. Egzamin poprawkowy odbywa się w określonym przez dyrektora terminie  poprawkowej
sesji egzaminacyjnej § 2 ust 4.

§ 7

1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym, na wniosek
słuchacza złożony w ciągu dwóch dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego
dyrektor Kolegium zarządza ustny egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie
7 dni od daty egzaminu poprawkowego.

2. Egzamin komisyjny odbywa się  przed  komisją  powołaną  przez  dyrektora  Kolegium.  W
skład  komisji  wchodzą:  wicedyrektor  Kolegium  –  jeśli  został  powołany  lub  kierownik
praktyk jako przewodniczący, egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin i drugi
specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub przedmiotu pokrewnego. Komisji
egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca słuchacza.

3. W stosunku do słuchacza, który uzyskał negatywny wynik egzaminu komisyjnego, dyrektor
Kolegium wydaje decyzję o powtarzaniu przedmiotu, powtarzaniu semestru lub o skreśleniu
z listy słuchaczy.

Rozdział V

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU I ROKU

§ 8

1. Okresem zaliczeniowym w Kolegium jest semestr.
2. Warunkiem  zaliczenia  semestru  jest  uzyskanie  zaliczeń  wszystkich  przedmiotów

i  praktyk  przewidzianych  planem  nauki  oraz  pozytywne  złożenie  egzaminów
przewidzianych na dany semestr zgodnie z § 4, ust. 1.

3. Zaliczenie  semestru  zimowego  powinno  nastąpić  po  zakończeniu  sesji  egzaminacyjnej
poprawkowej. Zaliczenie roku szkolnego powinno nastąpić nie później niż 30 września.

4. W przypadku, gdy słuchacz odbywa praktykę zawodową ciągłą, przewidzianą regulaminem
praktyk  na  okres  po  zakończeniu  semestru  zimowego  lub  letniego,  wpisu  o  zaliczeniu
semestru dokonuje się w terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki ale nie później niż do
końca sesji poprawkowej.

5. Organizację i tryb zaliczenia semestru określa dyrektor Kolegium w oparciu o obowiązujące
plany nauczania.
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6. Ustalenia  określone  w ust.  4  powinny być  podane do wiadomości  słuchaczy najpóźniej
w chwili rozpoczęcia roku szkolnego.

7. Prowadzący zajęcia jest obowiązany na początku semestru, podać do wiadomości słuchaczy
warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W wypadku przedmiotów kończących się egzaminem
egzaminator przedstawia zakres i formę egzaminu.

§ 9

1. Przy zaliczeniu przedmiotu stosuje się oceny, o jakich mowa w § 5 ust. 2. Rada Programowa
może  ustalić,  że  zaliczenie  przedmiotu  dokonywane  będzie  również  w  skali  punktowej
stanowiącej odpowiednik skali ocen, o jakiej mowa w § 5 ust. 3.

2. Rada Programowa na wniosek dyrektora może ustalić wykaz przedmiotów nie kończących
się w danej sesji egzaminem, z których zaliczenie jest w postaci oceny, o jakiej mowa w § 5
ust. 2; ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Zajęcia zalicza prowadzący je wykładowca, dokonując odpowiedniego wpisu w indeksie 
oraz  karcie egzaminacyjnej i protokole.

4. Zaliczenia przedmiotu objętego egzaminem dokonywane są na podstawie:
a. Zaliczenia zajęć w trybie i na zasadach określonych przez dyrektora Kolegium
b. Egzaminu,  który  jest  sprawdzianem  stopnia  opanowania  przez  słuchacza  materiału

określonego w programie tego przedmiotu.
5. Zaliczenia przedmiotu nie objętego egzaminem dokonuje się według kryteriów określonych

w ust. 4 pkt. a., kryteria zaliczenia wykładów nie kończących się egzaminem ustala Rada
Programowa.

§ 10

1. W  przypadku  stwierdzonej  przez  prowadzącego  przedmiot  nieusprawiedliwionych
nieobecności  słuchacza  na  zajęciach  i  łączącej  się  z  tym niemożności  uzyskania  przez
słuchacza zaliczenia na koniec semestru, dyrektor może jeszcze w czasie trwania semestru
podjąć w stosunku do słuchacza stosowne decyzje, o których mowa w § 11 ust. 3 i 4.

2. Słuchacz,  który  z  usprawiedliwionych  przyczyn  nie  zaliczył  semestru  w  terminach
ustalonych, może być wpisany warunkowo na semestr następny.

§ 11

1. W stosunku do słuchacza, który nie zaliczył semestru z powodu niedostatecznych 
wyników, dyrektor Kolegium wydaje decyzje o:
a. warunkowym zaliczeniu semestru,
b. skierowaniu na powtarzanie semestru,
c. skreśleniu z listy słuchaczy.

2.   Decyzja  o  skreśleniu  z  listy  słuchaczy  wydziału  zaocznego  może  zostać  wydana  także
w przypadku nie uiszczenia w przewidzianym terminie odpowiedniej opłaty z tytułu wpisu
na semestr nauki, opłaty za naukę.

3. W stosunku do słuchacza,  który nie  zaliczył  pierwszego roku nauki,  dyrektor  Kolegium
wydaje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.

4. Warunkowe zaliczenia semestru polega na tym, że na wniosek słuchacza, który nie zaliczył
przedmiotu, dyrektor Kolegium może zezwolić na wpis warunkowy na semestr następny
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z obowiązkiem  zaliczenia  powtarzanych  przedmiotów  w  odpowiednim  semestrze
następnego roku szkolnego. 

5. Decyzja o warunkowym zaliczeniu semestru nie może być wydana:
a. w stosunku do przedmiotu kontynuowanego w semestrze następnym
b. w stosunku do przedmiotu realizowanego w ostatnim semestrze nauki.

6. Słuchacz może: 
- zostać warunkowo wpisany na semestr kolejny trzykrotnie w ciągu całego okresu nauki

w Kolegium.
   - zostać skierowany na powtarzanie roku tylko raz w ciągu całego okresu nauki  
     w Kolegium.

Rozdział VI

ZASADY ZALICZANIA PRAKTYK

§ 12

1. Charakter praktyk oraz czas ich trwania określa plan nauczania.
2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie oraz wykazanie się

wiedzą  i  umiejętnościami,  dla  których  praktyka  było  zorganizowana.  Tryb  kontroli
i zaliczenia ustala dyrektor Kolegium.

3. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia innego przedmiotu.
4. W  przypadku  odwołania  słuchacza  z  praktyki  w  związku  z  naruszeniem  regulaminu

instytucji,  słuchacz  traci  prawo  do  zaliczenia  praktyki  do  czasu  podjęcia  decyzji  w  tej
sprawie przez dyrektora Kolegium.

Rozdział VII

WARUNKI POWTARZANIA ROKU

§ 13

1. Powtarzanie roku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 września 2016r., w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych 
§ 23 ust. 2 pkt. 6 odnosi się do powtórnego odbywania i powtórnego przystąpienia do sesji 
egzaminacyjnej niezaliczonego przez słuchacza semestru.

2. Jeżeli słuchacz w powtarzanym roku ma zaliczony jeden semestr, zaliczenie to zostaje 
uznane.

3. Słuchacz powtarzający rok jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia 
z przedmiotu, z którego ukończył zaliczenie.

4. W decyzji o powtarzaniu roku dyrektor określa:
a) Przedmioty, które słuchacz zobowiązany jest zaliczyć.
b) Zasady i wysokość odpłatności za powtarzanie roku.
c) Status słuchacza.
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Rozdział VIII

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO ORAZ ZASADY
SKŁADANIA TEGO EGZAMINU

§ 14

1. Słuchacze  wydziału  stacjonarnego  i  niestacjonarnego  obowiązani  są  złożyć  pracę
dyplomową nie później niż do 30 maja.

2. Dyrektor Kolegium w uzasadnionych wypadkach może wyznaczyć słuchaczowi późniejszy
termin złożenia pracy dyplomowej. Termin ten nie może być dłuższy niż        dwa miesiące
od dnia, o jakim mowa w ust. 1.

3. Dyrektor  Kolegium na wniosek promotora może wyznaczyć późniejszy termin złożenia
pracy dyplomowej w razie  niemożności  jej  wykonania  w obowiązującym terminie,  jeśli
opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od słuchacza.

4. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu
złożenia pracy przez słuchacza, dyrektor Kolegium obowiązany jest do wyznaczenia osoby,
która  przejmuje  obowiązek  kierowania  pracą.  Zmiana  promotora  w  okresie  ostatnich  4
miesięcy  przed  terminem  ukończenia  nauki  może  stanowić  podstawę  do  przedłużenia
terminu złożenia pracy dyplomowej.

§ 15

1. Pracę dyplomową słuchacz wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela
Kolegium co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

2. Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez
słuchacza.  W  wyjątkowych  wypadkach,  jeśli  można  ustalić  fragmenty  samodzielnie
przygotowane przez słuchacza, za pracę dyplomową może być uznana praca zespołowa lub
projekt socjalny.

3. Temat  pracy  dyplomowej  powinien  być  ustalony  w  pierwszym  semestrze  seminarium
dyplomowego.

4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania
słuchacza, specyfika specjalizacji oraz możliwości Kolegium w zakresie opieki naukowej
nad daną pracą dyplomową.

5. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent, stosując skalę ocen określoną
w § 5. W wypadku rozbieżności w ocenie pracy o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego
decyduje dyrektor Kolegium.

6. Recenzentów prac dyplomowych ze stopniem naukowym co najmniej  doktora powołuje
dyrektor.

§ 16

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a. zdanie  wszystkich egzaminów  i uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów                

i  praktyk przewidzianych w planie nauczania
b. uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny pracy dyplomowej od promotora                      

i recenzenta.
2. Egzamin  dyplomowy  odbywa  się  przed  komisją  powołaną  przez  dyrektora  Kolegium.

W skład komisji wchodzą: dyrektor Kolegium lub wicedyrektor (jeśli został powołany) jako
przewodniczący, opiekun pracy, recenzent oraz sekretarz.
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3. Egzamin dyplomowy winien odbywać się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca
od daty złożenia pracy.

4. W wypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w  § 14,
egzamin dyplomowy powinien dobyć się w terminie nie przekraczającym miesiąca od daty
złożenia pracy.

5. Dyrektor Kolegium może ustalić indywidualny termin złożenia egzaminu dyplomowego dla
słuchacza, który złożył prace dyplomową przed upływem terminów określonych w § 14.

6. Słuchacz,  który z wynikiem pozytywnym złoży egzamin dyplomowy,  otrzymuje dyplom
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

§ 17

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
2. Przy  ocenie  wyników  egzaminu  dyplomowego  stosuje  się  oceny  określone  w  §  5  

ust. 2

§ 18

1. W  wypadku  uzyskania  z  egzaminu  dyplomowego  oceny  niedostatecznej  lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dyrektor
Kolegium wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się
odbyć nie  wcześniej  niż  przed upływem jednego miesiąca i  nie  później  niż  po upływie
trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. W takim przypadku słuchacz Kolegium traci
termin egzaminu dyplomowego i  może do niego przystąpić  w terminie ustalonym przez
dyrektora po uzgodnieniu z członkami komisji.

2. W  wypadku  uzyskania  oceny  niedostatecznej  z  egzaminu  dyplomowego  w  terminie
poprawkowym dyrektor Kolegium wydaje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.

3. W przypadku złożenia poprawkowego egzaminu dyplomowego, a nie złożenia egzaminu
licencjackiego  słuchacz  otrzymuje  dyplom  ukończenia  Kolegium  Pracowników  Służb
Społecznych w Czeladzi.

§ 19

1. Ukończenie  nauki  w  Kolegium  następuje  z  chwilą  złożenia  egzaminu  dyplomowego
z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Kolegium
z oceną końcową obliczoną według średniej  ocen uzyskanych w całym toku nauki  oraz
oceną z egzaminu dyplomowego.

2. Podstawą obliczenia średniej ocen z toku nauki jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen
z poszczególnych  przedmiotów  kończących  się  zaliczeniem  lub  egzaminem,  
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, uzyskanych z egzaminów w ciągu całego okresu
nauki.

3. Podstawą obliczenia oceny z egzaminu dyplomowego są:
a. ocena pracy dyplomowej
b. ocena egzaminu dyplomowego
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w lit. a) oraz ½ oceny wymienionej
w lit. b).

4. W dyplomie ukończenia Kolegium wpisuje się oceny zgodnie z zasadą:
a. poniżej 3,0 - niedostateczny
b. od 3,0 do 3,25 – dostateczny
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c. od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus
d. od 3,76 do 4,25 – dobry
e. od 4,26 do 4,75 – dobry plus
f. powyżej 4,76 – bardzo dobry

§ 20

1. Słuchacz,  który  nie  złożył  pracy dyplomowej  w terminach określonych w § 14,  zostaje
skreślony z listy słuchaczy.

2. W przypadku  określonym w ust.  1  ponowne  przyjęcie  do  Kolegium może  nastąpić  nie
wcześniej niż w następnym roku szkolnym. Przepisy § 25 stosuje się odpowiednio, z tym że
określając semestr, od którego słuchacz winien podjąć naukę bierze się pod uwagę realne
możliwości przygotowania nowej pracy dyplomowej.

Rozdział IX

INDYWIDUALNA  ORGANIZACJA NAUKI

§ 21

1. Indywidualna  organizacja  nauki  może  być  realizowana  w  formie  indywidualnego  toku
nauki.

2. Dopuszcza się możliwość stosowania indywidualnego toku nauki:
a. w odniesieniu do słuchaczy uczących się równolegle w innych szkołach,
b. ze względów zdrowotnych,
c. w innych, uzasadnionych przypadkach.

3. Indywidualny tok nauki polega na:
a. ustaleniu  indywidualnych  terminów  realizacji  obowiązków  dydaktycznych

wynikających z planów i programów nauczania,
b. zwalnianiu z uczestnictwa w niektórych zajęciach objętych planem nauczania,
c. udzielania  zgody  na  uczestniczenie  w  zajęciach  wyższego  roku  oraz  uzyskiwanie

zaliczeń i zdawanie egzaminów kończących takie zajęcia
4. Słuchaczy,  którzy  otrzymali  zgodę  na  indywidualny  tok  nauki  obowiązują  semestralne

okresy zaliczeniowe.
5. Decyzję w sprawie indywidualnego toku nauki podejmuje dyrektor na wniosek słuchacza,

po zasięgnięciu opinii kierownika praktyk zawodowych.
6. Indywidualny  tok  nauki  ustala  się  na  okres  jednego  roku  szkolnego  z  możliwością

przedłużenia na kolejne lata.

§ 211

1. Indywidualna  organizacja  nauki  może  być  realizowana  w formie  indywidualnego  planu
i programu nauczania.

2. Dopuszcza  się  możliwość  stosowania  indywidualnych  planów  i  programów  nauczania
w szczególności  z  powodu  szczególnych  zainteresowań,  uzdolnień  słuchacza  
i  umożliwienia  mu  zdobycia  pełniejszych  kwalifikacji  w  wybranym  kierunku  poprzez
indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia realizowany w ramach indywidualnego
programu Kolegium.
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3. Decyzję o dopuszczeniu słuchacza do odbywania nauki według indywidualnego programu
podejmuje  dyrektor  Kolegium,  biorąc  pod  uwagę  zainteresowania  
i uzdolnienia słuchacza oraz wyniki jego dotychczasowej nauki.

4. Dla słuchaczy realizujących indywidualny program czy plan nauczania dyrektor wyznacza
opiekuna naukowego spośród nauczycieli Kolegium.

5. Warunki  indywidualnego  programu  czy  planu  nauczania  określa  dyrektor  Kolegium  
w porozumieniu z nauczycielami Kolegium.

6. W przypadku niezadowalających wyników w nauce, dyrektor może cofnąć zgodę na naukę
według indywidualnego programu czy planu nauczania.

7. Nauka według indywidualnego programu czy planu nauczania nie może trwać dłużej niż
przewiduje to plan nauczania w Kolegium.

Rozdział X

ZASADY UZYSKIWANIA URLOPU OD ZAJĘĆ W KOLEGIUM

§ 22

1. Słuchacz ma prawo uzyskać urlop w wypadku:
a. długotrwałej choroby (urlop zdrowotny)
b. urodzenia dziecka lub opieki nad nim (urlop wychowawczy)
c. podjęcia nauki lub studiów za granicą
d. innych ważnych okoliczności

2. Dyrektor  udziela  słuchaczowi  urlopu  na  czas  trwania  czynnej  służby  wojskowej  (urlop
specjalny).

3. Słuchaczowi może być udzielony okolicznościowy urlop roczny. Urlop roczny może być
przyznany słuchaczowi po zaliczeniu semestru i nie więcej niż raz w ciągu całego okresu
nauki.

4. Udzielenie  urlopu  rocznego  automatycznie  przedłuża  termin  planowanego  ukończenia
nauki.

5. Słuchacz, który został skierowany na powtarzanie semestru zimowego, uzyskuje urlop do
końca semestru letniego, a gdy powtarzanie dotyczy semestru letniego – do końca semestru
zimowego.

6. Urlop potwierdza sekretariat wpisem do indeksu.
7. W okresie urlopu słuchacz zachowuje uprawnienia słuchacza Kolegium.

Rozdział XI

ZASADY WZNAWIANIA NAUKI W KOLEGIUM

§ 23

1. Słuchacz,  który został  skreślony z listy słuchaczy, po zaliczeniu co najmniej pierwszego
roku  nauki,  może  zostać  ponownie  przyjęty  do  Kolegium po  przerwie  nie  krótszej  niż
semestr i nie dłuższej niż 5 lat.

2. Ponowne  przyjęcie  do  Kolegium  może  nastąpić  także  wyłącznie  w  celu  umożliwienia
słuchaczowi  przystąpienia  do  egzaminu  dyplomowego.  Może  to  nastąpić  w  terminie
krótszym niż semestr.
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3. Osoba ubiegająca się o ponowne przyjęcie do Kolegium składa podanie wraz z kompletem
dokumentów do dyrektora Kolegium.

4. Decyzje  w sprawie  ponownego przyjęcia  do  Kolegium podejmuje  dyrektor.  Przedmioty,
z których słuchacz poprzednio uzyskał oceny co najmniej dobre, mogą być zaliczone przez
prowadzącego zajęcia.

5. Osoba, która została skreślona z listy słuchaczy wskutek prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej albo sądu nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Kolegium.

6. Przy podejmowaniu decyzji  o ponownym podjęciu nauki uwzględnia się dotychczasowy
przebieg nauki. 

7. W przypadku ponownego podjęcia nauki § 11 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

ZASADY KONTYNUOWANIA NAUKI PO PRZENIESIENIU Z INNEGO KOLEGIUM

§ 24

1. W wypadku przeniesienia do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 
słuchacz obowiązany jest do złożenia dyrektorowi Kolegium podania z uzasadnieniem oraz 
kompletu dokumentów wraz z indeksem poświadczającym zaliczenie co najmniej 
pierwszego roku i wypełnienie wszystkich obowiązków w kolegium z którego słuchacz się 
przenosi.

2. Dyrektor na wniosek słuchacza, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego
może  uznać  za  zaliczone  określone  przedmioty,  spośród  tych,  które  słuchacz  zaliczył
w czasie dotychczasowej nauki i wskazać przedmioty, do zaliczenia których słuchacz jest
zobowiązany.

Rozdział XII 

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

§ 25

1. Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Kolegium mogą być pobierane za:
a) Kształcenie w systemie zaocznym.
b) Powtarzanie semestru lub roku
c) Powtarzanie pisania pracy dyplomowej

2. Wysokość opłat za zajęcia określa dyrektor co najmniej na trzy miesiące przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

3. Opłaty za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym mogą być wpłacane w ratach według 
ustalonego na rok szkolny harmonogramu płatności.

Rozdział XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

1. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania nauki w Kolegium, a nie objętych
przepisami niniejszego regulaminu, decyduje Rada Programowa.
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2. Od  decyzji  podjętych  w  sprawach  słuchacza  na  podstawie  niniejszego  regulaminu
słuchaczowi przysługuje odwołanie do przewodniczącego Rady Programowej.

3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu w budynku będącym siedzibą Kolegium w sposób
zwyczajowo przyjęty.

4. Regulamin wchodzi  w życie   z  dniem 01 października  2007r.,  wraz  z  uwzględnionymi
zmianami przyjętymi na posiedzeniu Rady Programowej w dniu 27 marca 2019r.
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