
Regulamin kursów dokształcających  z zakresu prawa i administracji w Wyższej Szkole 

Humanistycznej 

 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 

 

 

§ 1 

1. Kursy dokształcające z zakresu prawa i administracji, zwane dalej kursami 

dokształcającymi,  są odpłatną formą kształcenia i mają  na celu: 

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

2) poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu, 

3) aktualizację wiedzy z obszaru prawa i administracji. 

2. Wyższa Szkoła Humanistyczna jako organ prowadzący kursy dokształcające z zakresu 

prawa i administracji  zobowiązana jest do zapewnienia: 

1) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonego 

kursu, 

2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu 

kursu, 

3) obsługi administracyjnej kursu. 

 

§ 2 

Regulamin kursów dokształcających zatwierdza Rektor WSH w drodze zarządzenia.      

 

§ 3 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kursy dokształcającymi składają w Dziekanacie 

Wydziału Nauk Społecznych następujące dokumenty: 

1) formularz zgłoszeniowy (w przypadku jednoczesnego zapisania się na kilka kursów – 

do każdego kursu należy złożyć osobne podanie), 

2) dowód dokonania opłaty w wysokości 440,00 PLN (opłata dotyczy każdego kursu, 

niezależnie od liczby ich rozpoczęcia przez uczestnika). 

2. Opłatę za kurs należy wpłacić na konto uczelni lub zapłacić gotówką w kwesturze w WSH 

najpóźniej w  terminie 7 dni przed datą uruchomienia kursu. 

3. Nie przewiduje się zniżek w opłatach za kurs. 

 

§ 4 

Ukończenie kursu dokształcającego potwierdza certyfikat. 

 

§ 5 

W razie utraty przez uczestnika kursu oryginału certyfikatu ukończenia kursu 

dokształcającego WSH może wydać duplikat, stosując odpowiednio przepisy dotyczące 

dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

 

§ 6 

Do podstawowych obowiązków uczestnika  kursu należy: 

1) wniesienie opłaty za kurs w wysokości 440,00 PLN, 

2) uczestnictwo w zajęciach, 

 

 

 

 



§ 7 

Uczestnik  kursu dokształcającego ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

systemu biblioteczno–informacyjnego WSH na zasadach ustalonych w WSH. 

 

 

§ 8 

Uczestnik kursu dokształcającego zostaje skreślony z listy uczestników  w przypadku: 

1) rezygnacji z kursu, 

2) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem kursu, 

3) niewniesienia opłaty za kurs. 

§ 9 

1. W przypadku nieuruchomienia kursu z winy organu prowadzącego kurs opłata                        

w wysokości 440,00 PLN podlega zwrotowi. 

2. W przypadku pisemnej rezygnacji po rozpoczęciu kursu opłata za kurs nie podlega 

zwrotowi. 

 

§ 10 

Organizacją kursów dokształcających i prowadzeniem dokumentacji uczestników zajmuje się 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych. 

 

§ 11 

Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem kursów dokształcających sprawuje dziekan 

i prodziekan ds. organizacji i toku studiów.  

 

§ 12 

Wysokość opłaty za kurs dokształcający nie może ulec zmianie w trakcie trwania kursu. 

 

§ 13 

Niniejszy Regulamin kursów dokształcających z zakresu prawa i administracji w WSH wchodzi 

w życie z dniem 01.10.2017roku. 


