Regulamin
Podyplomowego studium doktoranckiego
w zakresie doskonalenia kompetencji
naukowo – badawczych w pedagogice
„Naukowo-Badawcza Akademia Pedagogium”

§1
Tworzy się podyplomowe studium doktoranckie w zakresie doskonalenia kompetencji
naukowo – badawczych w pedagogice, pod nazwą „Naukowo-Badawcza Akademia
Pedagogium”, zwane dalej studiami.
§2
Studia

realizowane

w Warszawie -

są

przez

Pedagogium

Wyższą

Szkołę

Nauk

Społecznych

uczelnię akademicką posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia

naukowego doktora nauk humanistycznych oraz nauk społecznych w dyscyplinie
pedagogika (Decyzja Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów z dn. 26 marca
2012 roku oraz Decyzja Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów z dn. 24.06.2013
r.), zwanej dalej Uczelnią i objęte są patronatem Zespołu Pedagogiki Społecznej i
Zespołu

Pedagogiki

Resocjalizacyjnej,

afiliowanych

przy

Komitecie

Nauk

Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
§3
1.

Merytoryczny program studiów jest kierowany przede wszystkim do praktyków
z obszaru edukacji, wychowania, sądownictwa (kuratorzy sądowi, funkcjonariusze
penitencjarni) oraz bezpieczeństwa publicznego (Policja, Wojsko, Straż Miejska) absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu
pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, prawa oraz innych nauk społecznych
i humanistycznych ukierunkowanych na rozwój naukowy i zawodowy.

2. Program studiów ukierunkowany jest na opracowanie założeń metodologicznych
i realizację badań empirycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Diagnoza
wybranych problemów polskiej przestrzeni edukacyjno - wychowawczej”.
3. Studia mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowo –
badawczej, dydaktycznej oraz przygotowania prac naukowych z pedagogiki.
W szczególności celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchacza
z zakresu:
a) metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania
struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania
rządzących nimi prawidłowości;
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b) prognozowania

i modelowania

złożonych

procesów z różnych obszarów życia

społecznego oraz wynikających z nich praktycznych skutków z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi badawczych stosowanych w pedagogice;
c) przygotowania i realizowania projektów badawczych, obejmujących analizę prac
innych

autorów, dobór metod

i

konstruowanie narzędzi

badawczych

oraz

opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązywanie
złożonych problemów z zakresu pedagogiki.

§4
1. Absolwenci

studiów

są

przygotowani

do

samodzielnej

w dyscyplinie pedagogika, w szczególności w

pracy

badawczej

sferze badania opinii publicznej,

planowania, przygotowania i realizowania badań i projektów społecznych oraz
pracy dydaktycznej w szkołach wyższych, jednostkach badawczo - rozwojowych
i innych

podmiotach

w charakterze

zajmujących

nauczyciela

się

kształceniem,

za

w

szkołach

podstawowych,

i

kompetencji

niezbędnych

wyjątkiem

pracy

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych.
2. Studia

dostarczają

prowadzenia
stawiania

wiedzy

badań

hipotez

i

do

samodzielnego

diagnostycznych,

formułowania

strategii

pytań,

projektowania

rozwiązań

a

także

badawczych,
problemów

wychowawczych, edukacyjnych i społecznych oraz analizowania uzyskanych
wyników empirycznych w świetle współczesnych teorii naukowych.
3. Absolwenci

studiów

z możliwością

są

uzyskania

przygotowani
stopnia

do

doktora

kontynuowania
nauk

pracy

społecznych

w

naukowej
dyscyplinie

pedagogika.
4. Zajęcia na studiach prowadzą profesorowie, doktorzy habilitowani, wybitni
doktorzy oraz specjaliści-praktycy.

§5
1. Studia w zakresie kształcenia kompetencji naukowo – badawczych i pisania prac
naukowych z pedagogiki i realizowane są w cyklu 3 lat (sześć semestrów). Cykl
kształcenia zakłada realizację następujących modułów:
a) moduł

teoretyczno

–

metodologiczny

-

dostarczający

wiedzy

z

zakresu

współczesnych teorii nauk społecznych i pedagogicznych oraz strategii i procedur
badań pedagogicznych, a także umiejętności przeprowadzania diagnoz i prognoz
pedagogicznych oraz zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych (dla grupy
asystentów i wykładowców) i specjalistycznych zajęć wychowawczych w szkołach i
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
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b) moduł aplikacyjny - blok warsztatów specjalistycznych z zakresu socjoterapii,
choreoterapii,

teatru,

dramy,

muzykoterapii,

umiejętności

wychowawczych,

diagnozowania stanów osobowych uczniów trudnych.
c) moduł projektowo – badawczy rozpoczynający zespołową pracę badawczą,
ukierunkowany na

realizację wspólnego lub

zindywidualizowanego projektu

badawczego, umożliwiający uczestnikom studiów pracę z opiekunami naukowymi
rozwijającą indywidualne zainteresowania badawcze.
2.

W ramach realizacji studiów słuchacz zobowiązany jest do uzyskania minimum
180 punktów ECTS.

3. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w
zakresie doskonalenia kompetencji naukowo-badawczych w pedagogice.
4. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
5. Zajęcia na studiach mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i w
języku obcym.
6. Osobie o dużych kompetencjach merytorycznych w zakresie pracy badawczej
istnieje możliwość przyznania indywidualnego toku studiów.

§6
1.

Uczestnik studiów jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach określonych
planem studiów, uzyskania zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz odbycia
praktyk.

2.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przewidzianych planem
studiów,

odbycie

badawczego

praktyk,

oraz

złożenie

przygotowanie
egzaminu

zindywidualizowanego

końcowego

z

wynikiem

co

projektu
najmniej

dostatecznym.
3.

Studia są odpłatne.

4.

Odpłatność za studia określa zarządzenie Kanclerza.

§7
Obowiązkowe praktyki w wymiarze 150 godzin obejmują:
1) przygotowanie

i

realizację

75

godzin

zajęć

dydaktycznych,

realizowanych

w Pedagogium WSNS lub za zgodą kierownika studiów podyplomowych w innej
jednostce naukowo-dydaktycznej;
2) wystąpienia merytoryczne oraz pomoc organizacyjno

– merytoryczna przy

organizacji wybranych seminariów i konferencji naukowych realizowanych w
Pedagogium WSNS lub za zgodą kierownika studiów podyplomowych w innej
jednostce naukowo-dydaktycznej – 75 godzin.
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§8
1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem
ukończenia studiów wyższych.
2. Słuchaczami

studiów

podyplomowych

mogą

być

obywatele

polscy

oraz

cudzoziemcy.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według
wzoru obowiązującego w uczelni;
b) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
c) kopię dowodu osobistego;
d) zdjęcie w formacie 35 x 45 mm;
e) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej;
f)

w

przypadku

kierowania

na

studia

przez

pracodawcę

–

odpowiednie

zaświadczenie z zakładu pracy.
4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja powołana przez rektora.
5. Kandydat

otrzymuje

decyzję

administracyjną

o

wynikach

postępowania

kwalifikacyjnego podpisaną przez kierownika studiów podyplomowych.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do rektora, za
pośrednictwem kierownika

studiów podyplomowych, w terminie 14 dni od

doręczenia decyzji.
7. Decyzja rektora jest ostateczna.
§9
1. Słuchacz studiów ma prawo do:
a) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i innych środków materialnych służących
do realizacji programu studiów;
b) korzystania z biblioteki na zasadach określonych jej regulaminem;
c) otrzymania zaświadczenia o podjęciu i odbywaniu studiów podyplomowych;
d) zgłaszania uwag kierownikowi studiów podyplomowych dotyczących organizacji
studiów, programu studiów oraz pracy nauczycieli akademickich i obsługi
techniczno-administracyjnej.
2. Słuchacz studiów zobowiązany jest do:
a) uzyskania

wszystkich

zaliczeń

oraz

zdania

z

wynikiem

co

dostatecznym wszystkich egzaminów ustalonych w planie studiów
b) odbycia praktyk, o których mowa w § 7;
c) przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni;
d) dbania o dobre imię Uczelni;
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najmniej

e)

niezwłocznego
odpowiedzialnego

powiadomienia
za

prowadzenie

pracownika
dokumentacji

administracyjnego,
przebiegu

studiów

podyplomowych o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych
wymaganych przez Uczelnię;
f)

terminowego wnoszenia wymaganych opłat.

3. Słuchaczowi studiów nie przysługują:
a) świadczenie pomocy materialnej;
b) urlop od zajęć realizowanych w ramach studiów.

§ 10
1. Okresem zaliczeniowym na studiach jest semestr.
2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie
egzaminów przewidzianych w programie studiów. Nieuzyskanie zaliczeń lub nie
zdanie egzaminów przewidzianych w danym semestrze stanowi podstawę do
skreślenia słuchacza z listy.
3. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
a) bardzo dobry (5,0);
b) dobry plus (4,5);
c) dobry (4,0);
d) dostateczny plus (3,5);
e) dostateczny (3,0);
f)

niedostateczny (2,0).
§ 11

1. Projekt badawczy może być wykonany indywidualnie bądź zespołowo. Jeżeli jest
on wykonywany jako projekt zespołowy, to musi zostać wskazane autorstwo jego
poszczególnych części.
2. Projekt badawczy jest recenzowany przez opiekuna naukowego oraz dwóch
recenzentów wewnętrznych. Druk recenzji projektu badawczego stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12
1. W ramach studiów słuchacz jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego,
który odbywa się przed komisją, powołaną przez rektora, w składzie 3 osób.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie kompletnych akt uczestnika
studiów, odbycie praktyk oraz potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat.
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3. W skład komisji wchodzą: opiekun naukowy i dwie osoby merytorycznie związane
z problematyką studiów.
4. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik studiów.
5. W przypadku uzyskania z egzaminu końcowego oceny niedostatecznej, słuchaczowi
przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do tego egzaminu w terminie do
3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
6.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu równoznaczne jest ze
skreśleniem z listy słuchaczy.
§ 13

1. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych umieszczony jest wynik, który
komisja ustala na podstawie sumy zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku:
średniej ocen zaliczeń i egzaminów (z wagą 0,4),

oceny pracy końcowej

(z wagą 0,4) i oceny z obrony pracy końcowej (z wagą 0,2), następująco:
a) 5,00 (5,0) bardzo dobry z wyróżnieniem;
b) 4,75 – 4,99 (5,0) bardzo dobry;
c) 4,50 - 4,74 (4,5) dobry plus;
d) 3,75 - 4,49 (4,0) dobry;
e) 3,50 – 3,74 (3,5) dostateczny plus;
f)
2.

3,0 do 3,49 (3,0) dostateczny.

Protokół z analizy/oceny projektu badawczego, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego

Regulaminu

oraz protokół

egzaminu

końcowego,

stanowią

dokumentację przebiegu studiów i pozostają w aktach słuchacza studiów.
§ 14
1.

Słuchacz, który nie uzyskał zaliczeń i nie zdał egzaminów, ustalonych w planie
studiów oraz nie złożył pracy końcowej w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia
zajęć, zostaje skreślony z listy uczestników studiów.

2.

Na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów może
przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 do 12 miesięcy.

3.

Słuchacz

studiów

niewykazujący

wymaganych

postępów

w

nauce

lub

nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni, może
zostać skreślony z listy słuchaczy, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
4.

Skreślenie z listy słuchaczy studiów następuje także w przypadku stwierdzenia nie
wniesienia przez słuchacza opłaty za uczestnictwo w studiach.

5.

Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych podejmuje
kierownik studiów. Słuchaczowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14
dni od doręczenia decyzji.
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§ 15
1. Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych z innych przyczyn niż
naruszenie przepisów porządkowych Uczelni ma prawo, po ponownym wniesieniu
opłat,

do

uczestnictwa

w

kolejnym

cyklu

studiów

bez

postępowania

kwalifikacyjnego.
2.

Słuchaczy studiów, o których mowa w ust. 1 nie obowiązuje ponowne składanie
egzaminów i zaliczanie przedmiotów, z których uzyskali oceny co najmniej
dostateczne.

§ 16
1. Uczelnia zakłada teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych, w której
przechowywane są następujące dokumenty:
a) dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 8 ust. 3;
b) dokumentacja przebiegu studiów;
c) końcowy projekt badawczy;
d) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt;
e) potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez
osobę odbierającą świadectwo lub osobę przez nią upoważnioną;
2. Nadzór nad prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji przebiegu studiów
podyplomowych należy do obowiązków kierownika studiów.

§ 17
1. Ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym
regulaminem jest rektor.
2.

W

sprawach

dotyczących

studiów

podyplomowych

nieobjętych

niniejszym

regulaminem, decyduje rektor.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.
4. Traci moc Uchwała Senatu nr 1/VI/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
Regulaminu studiów podyplomowych w zakresie kształcenia kompetencji naukowo
– badawczych w pedagogice z zastrzeżeniem, że wobec słuchaczy studiów
podyplomowych,

realizowanych

w

ramach

„Naukowo-Badawczej

Akademii

Pedagogium”, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2012 zachowuje ona moc
obowiązującą.
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