
STATUT  
WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE  

(FRAGMENTY) 
 
 

Rozdział V 
Studia i studenci 

 
§ 46 

 
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia uchwala Senat.      
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
3. Nauka na Uczelni jest odpłatna. 
4. Wykłady w Uczelni są otwarte. 
5. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod 
kształcenia i technik na odległość.  

 
§ 47 

 
1. Osoba zakwalifikowana na studia zawiera z Uczelnią pisemną umowę o świadczeniu 

studiów. 
2. Osoba, która nie dopełni warunków określonych w ust. 1, nie może zostać wpisana na 

listę studentów Uczelni. 
 

§ 48 
 

1. Spełnienie warunków określonych w § 47 stanowi podstawę do immatrykulacji                       
i złożenia pisemnego ślubowania o treści: „Ślubuję uroczyście, iż będę dążyć wytrwale do 
zdobywania wiedzy i jej systematycznego rozszerzania, do rozwoju własnej osobowości oraz 
będę przestrzegać prawa, wypełniać obowiązki studenckie, szanować zwyczaje i obyczaje 
akademickie, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej 
społeczności, dbać o godność studenta, honor i dobre imię Wyższej Szkoły Menedżerskiej               
w Warszawie ku chwale Rzeczypospolitej Polskiej i nauki”. 

 
§ 49 

 
1. Zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia 

określa dziekan. 
 

§ 50 
 

1. Studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, nie wcześniej niż po pierwszym              
roku studiów, może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów                        
z funduszu, o którym mowa w § 55 statutu.  

2. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów                 
magisterskich, który uzyskał wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia w twórczej pracy 
naukowej może ubiegać się o przyjęcie na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków 
nauczyciela akademickiego. 

3. O przyjęciu studenta na staż, o którym mowa w ust. 2 decyduje Rektor na wniosek    
dziekana. 



4. Studentowi przyjętemu na staż, o którym mowa w ust. 2 może być przyznane                 
stypendium ze środków własnych Uczelni. 
     5. Stypendia, o których mowa w ust. 1 i 4 przyznawane są niezależnie od stypendiów 
rektora dla najlepszych studentów z funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz 
stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce/stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
sportowe 

5. Zasady przyznawania stypendiów studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce 
określa regulamin pomocy materialnej dla studentów opracowywany przez Samorząd                   
Studencki, przyjęty uchwałą Senatu.   

 
§ 51 

 
1. Za czyny uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących 

w uczelni student ponosi na zasadach określonych w ustawie odpowiedzialność dyscyplinarną 
przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim Samorządu Studenckiego. 

2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną toczy się według zasad określonych w ustawie. 
3. Komisja dyscyplinarna dla studentów i odwoławcza komisja dyscyplinarna dla               

studentów orzekają w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym 
jest nauczyciel akademicki oraz dwóch członków, z których jeden jest nauczycielem 
akademickim, a drugi studentem. 

4. Członków komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz ich             
przewodniczących powołuje Rektor. 

5. Kandydatów do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej spośród 
studentów przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego. 

6. Kadencja komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest równa 
kadencji organów kolegialnych Uczelni. 

7. Mandat przedstawicieli studentów w komisji dyscyplinarnej trwa jeden rok.   
 

 


