
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 99/21 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 września 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych  

w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) oraz § 48 statutu Szkoły Wyższej Wymiaru 

Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik do decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie nadania statutu Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 85), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie wprowadza się regulamin studiów 

podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr  44/20 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki 

w Warszawie  z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych  

w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zmienione zarządzeniem nr 81/20 

Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie  z dnia 13 sierpnia 

2020 r. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2021 r. 

 

 

        Rektor-Komendant 

 

 

 gen. dr Marcin Strzelec 

 
 
 
Autor projektu Kierownik jednostki organizacyjnej    
 SWWS sporządzającej projekt  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
studiów podyplomowych  

 

….……………………..…   

 (pieczęć Uczelni)   

  

Nazwa przedmiotu/modułu: …………………………………..……........................................  

Osoba zaliczająca: …………………………………………………………….……….………  

  

ARKUSZ ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNY 

studia 

podyplomowe……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

w roku akademickim ……………………………..………  

Lp.  Imię i nazwisko słuchacza  Ocena  Uwagi  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Data: …………………………………      

  

Podpis zaliczającego: ……….……..…  

  

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu 
studiów podyplomowych  

  

  .........................................          Warszawa dnia  ……………  

  pieczęć Uczelni                

  

  

PROTOKÓŁ 

końcowego egzaminu pisemnego studiów podyplomowych 

……………………………………………………………. 

 

 

  

Komisja egzaminacyjna w składzie:   

 1.  Przewodniczący   ………………………..………..  

 2.  Członek                .………………………………..  

 3.  Członek                …………………………..…….  

  

przeprowadziła końcowy egzamin testowy dla następującej grupy słuchaczy i wystawiła poniższe oceny  

egzaminacyjne i końcowe studiów.  

  

Lp. Nazwisko i imię 

średnia arytmetyczna 

ocen z 

zaliczeń/egzaminów 

objętych 

programem studiów 

( I ) 

ocena z pracy 

końcowej 

(jeśli jest 

przewidziana) 

(II) 

ocena 

egzaminu 

końcowego 

( III ) 

Suma 

I,II i III 

Ocena 

końcowa 

studiów 

1.              

2.              

…              

  

  

  

          

Komisja Egzaminacyjna:  

  

1. ………………………..………..  

2. .…………………………………  

3. …………………………..……..  

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
studiów podyplomowych  

........................................       

pieczęć Uczelni   Warszawa dnia  … ……………..  

PROTOKÓŁ 

końcowego egzaminu ustnego studiów podyplomowych 

…………………………………………. 

Pan/Pani …………………………….……………………. urodzony/a dnia ……………………..….. w ………………………. 

przystąpił/a do egzaminu końcowego w dniu …………..…………. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:  

Przewodniczący:   …………..……………..……….. 

Członek Komisji  ………..……………..……….. 

Opiekun pracy  …………..…………….………..  

Sekretarz:                .……………..………..   

EGZAMIN KOŃCOWY                  

  

                  Ocena  

Prezentacja pracy końcowej                                                                             

Zadane pytania  

  .…….…  

1 ……………………………………………………..……………………………………………………       …….….  

2 ……………………………………………………..……………………………………………………      ….…….  

3 ……………………………………………………..……………………………………………………       ………..  

              Średnia arytmetyczna ocen  

Ocena egzaminu końcowego ……………   

Obliczeniowa ocena końcowa studiów (a + b + c):  

  …….….  

a. średnia arytmetyczna ocen z zaliczeń/egzaminów objętych programem studiów  …........  

b. ocena pracy końcowej (jeśli przewidziana w programie studiów)      

c. średnia arytmetyczna ocen egzaminu końcowego   

...........  

...........   

                SUMA                                ...........  

OCENA KOŃCOWA STUDIÓW  ..................  

Komisja Egzaminacyjna jednogłośnie/większością głosów* uznała, że złożył/a Pan/Pani egzamin 

końcowy   

i ukończył/a studia podyplomowe z wynikiem:   

...................................................... 

* - niepotrzebne skreślić  

 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej        Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej  

1 ..........................................................                         ……..…………............................................ 

2. .........................................................  

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej  

…………………..………….  

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
studiów podyplomowych  

                                                                                                   

(pieczęć Uczelni)  

ARKUSZ OCENY PRACY KOŃCOWEJ 

  

Autor 
………………………………………………………....……………………………………………………………..…….………………………  

  

Kierujący pracą końcową 
…………………..……………………………………………………………..……………………………………..  

  

Studia podyplomowe 
………………………………………………………………………………………………………….……………………  

   

Temat pracy:   

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?  

…………………………………………………………………………………………….……….………………………………………….. 

  

2. Ocena formalnej struktury pracy   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3. Merytoryczna ocena pracy  

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

  

4. Inne uwagi, w tym możliwość wykorzystania pracy końcowej   

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

  

5. Pracę oceniam jako …………………………....  

  

  

………………………………………              …………………………………………  

 data                   podpis  
 

 


