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RAMOWY REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO / KURSU 

DOKSZTAŁCAJĄCEGO SPECJALNEGO* 

W ZAKRESIE ......................................................................... 

 

Warunki uruchomienia kursu / kursu specjalnego 

Warunkiem uruchomienia kursu / kursu specjalnego jest zgłoszenie się minimalnej (określonej 

przez kierownika kursu / kursu specjalnego) liczby uczestników. 

Decyzja o uruchomieniu kursu / kursu specjalnego powinna być podjęta przed ogłoszonym 

terminem pierwszych zajęć. 

W przypadku nieuruchomienia kursu / kursu specjalnego z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń 

wniesione opłaty za uczestnictwo są zwracane uczestnikom w całości, w ciągu 14 dni po podjęciu 

decyzji o nieuruchomieniu kursu / kursu specjalnego. 

 

Zasady przyjęć na kurs / kurs specjalny 
Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 

dowodu wpłaty opłaty za kurs / kurs specjalny, wypisu z dowodu osobistego (kserokopii dowodu 

osobistego). 

Kursy  / kursy specjalne są płatne. 

Przyjęcie w poczet słuchaczy następuje z chwilą podpisania umowy o świadczenie usług 

edukacyjnych na kursie dokształcającym / kursie dokształcającym specjalnym*, regulującej 

wzajemne prawa i obowiązki Politechniki Wrocławskiej i uczestnika kursu / kursu specjalnego. 

 

Czas trwania kursu / kursu specjalnego  

Szczegółowy kalendarz zajęć w ramach kursu / kursu specjalnego ogłasza kierownik przed 

rozpoczęciem się zajęć dydaktycznych. 

 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia kursu / kursu specjalnego jest regularne uczestnictwo w zajęciach, 

zaliczenie wszystkich przewidzianych programem zajęć dydaktycznych, złożenie pracy końcowej 

(o ile jest przewidywana), pozytywne złożenie egzaminu końcowego (jeśli jest przewidywany). 

 

Prawa i obowiązki uczestników kursów / kursów specjalnych (korzystanie z biblioteki i 

czytelni; konsultacje, zasady wnoszenia opłat itp.) 

Słuchacz ma prawo do: 

- bezpłatnego korzystania z biblioteki i czytelni Politechniki Wrocławskiej, 

- konsultacji, 

- uzyskania świadectwa ukończenia kursu/ kursu specjalnego , 

- ochrony dotyczących go danych osobowych. 

 

Obowiązki słuchacza: 

- uczestnictwo w zajęciach, 

- zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach kursu dokształcającego / kursu 

dokształcającego specjalnego*, 

- złożenie pracy końcowej (o ile jest przewidywana), 

- pozytywne złożenie egzaminu końcowego (jeśli jest przewidywany), 

- terminowe wniesienie opłat na rzecz Politechniki Wrocławskiej.  
 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


