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INFORMACJA 

o wznowieniu studiów  

na kierunku „Informatyka” – inżynierska/techniczna 

 

1. Byli studenci WSIZ (którzy nie ukończyli studiów) mogą wznowić studia – celem ich 

zakończenia i uzyskania dyplomu „Inżyniera Informatyka”. 

2. WSIZ posiada w swoim Archiwum dokumentację studiów – wszystkich swoich 

studentów. Z tego względu należy złożyć jedynie wniosek o wznowienie studiów. 

3. Zgodnie z ustawą „prawo o szkolnictwie wyższym” – warunkiem zaliczenia : 

1) Przedmiotu edukacyjnego – jest uzyskanie punktów ECTS przypisanych do tego 

przedmiotu; 

2) Semestru – jest zgromadzenie co najmniej 30 punktów ECTS; 

3) Studiów – jest zaliczenie każdego semestru i obrona pracy dyplomowej. 

4. W ramach każdego semestru jest prowadzonych 6-ść modułów/przedmiotów 

edukacyjnych (po dwa : kierunkowe, specjalnościowe oraz specjalizacyjne). 

5. WSIZ uznaje semestry oraz przedmioty edukacyjne, które zostały zaliczone przed 

wznowieniem studiów.  

6. Studia w WSIZ można wznowić wyłącznie jako niestacjonarne (dawniej nazywane – 

zaocznymi), od semestru, który nie został zaliczony. 

7. Po wznowieniu - można kontynuować studia w systemie : 

1) Indywidualnym, 

2) Grupowym. 

8. Studia w Systemie Grupowym są prowadzone wg Rozkładu Zajęć, który jest 

opracowywany przez Dziekana (dla grup studenckich). 

9. Studia w systemie Indywidualnym są prowadzone wg Rozkładu Zajęć, który jest 

opracowywany przez indywidualnego Studenta. 

10. Rozkład Zajęć na studiach w Systemie Indywidualnym powinien zawierać Przedmioty  

edukacyjne, które są aktualnie realizowane w WSIZ (w Systemie Grupowym). 

11. Studia w Systemie Indywidualnym mogą być realizowane w połowie przez Internet – 

w szczególności przez studentów przebywających za granicą.  

12. Po wznowieniu studiów – Dziekan wyznacza Opiekuna Edukacyjnego studenta – 

który, wersyfikuje indywidualny Rozkład Zajęć oraz nadzoruje jego realizację. 

13. W przypadku wznowienia studiów po semestrze 4-tym, Opiekun Edukacyjny studenta 

staje się promotorem jego pracy dyplomowej.   

14. Organizacja studiów na nowy rok akademicki, jest podawana przez WSIZ we 

wrześniu. Wznowienie studiów jest możliwe po pierwszym semestrze – w trakcie roku 

akademickiego. 

15. Warunki finansowe (stypendia oraz czesne) – po wznowieniu studiów – są takie same 

jak na studiach stacjonarnych. Czesne wynosi 500PLN miesięcznie. 

16. Studia w WSIZ mogą wznowić także osoby, które studiowały w innych uczelniach. 

Warunki wznawiania studiów dla takich osób – określa Dziekan. 

17. Dyplomy WSIZ - po wznowieniu studiów - są takie same jak na studiach 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych. 

18. Sprawy nie ujęte w niniejszej INFORMACJI rozpatruje Dziekan. 
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