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Studenci, którzy podczas swych studiów w programie Master of Arts lub Master of
Divinity osiągają średnią ocen w wysokości 3 punktów kredytowych lub niższą, będą
przedmiotem następujących działań:
Studenci rozpoczynający studia - ocena po pierwszych 4 kursach
1. Jeśli po ukończeniu pierwszych 4 przedmiotów w programie studiów student uzyska
średnią ocen w wysokości 3 punktów kredytowych lub niższą, Sekretariat uczelni
wystosuje do niego pisemne zawiadomienie (e-mailem lub tradycyjną pocztą). Kopia
zawiadomienia zostanie przesłana do Dyrektora Krajowego i Dziekana Instytutu TCMI.
2. Student, który po ukończeniu pierwszych 4 przedmiotów uzyska średnią ocen w
wysokości 3 punktów kredytowych lub niższą będzie mógł zrealizować jedynie 2 kolejne
przedmioty w ramach studiów w Instytucie TCMI. Decyzja o tym, które 2 przedmioty
mogą zostać zrealizowane przez studenta zostanie podjęta przez Dziekana uczelni.
Wybór może zostać ograniczony do kursów odbywających się w kraju zamieszkania
studenta. Celem tego kroku jest umożliwienie studentowi poprawienia średniej ocen
poprzez uzyskanie 3 lub więcej punktów kredytowych w każdym z przedmiotów. Wybór
może również zostać ograniczony do powtórzenia 2 przedmiotów realizowanych
uprzednio przez studenta, w których uzyskał on ocenę poniżej 3 punktów kredytowych.
Wprowadzenie ograniczeń w zakresie miejsca i wyboru przedmiotów ma na celu
umożliwienie studentowi osiągnięcie lepszych wyników w nauce.
3. Jeśli student otrzyma oczekiwane oceny z obu przedmiotów, Instytut TCMI dokonana
oceny przebiegu studiów i podejmie decyzję dotycząca możliwości ich kontynuowania.
4. Nie uzyskanie przez studenta oczekiwanych ocen z którymkolwiek z przedmiotów
oznacza, że student zostanie zawieszony w prawach studenta (na określony czas) lub
usunięty ze studiów (ostateczne skreślenie z listy studentów).
5. Po zawieszeniu w prawach studenta, student może ubiegać się o ponowne przyjęcie
na studia, składając pisemne odwołanie do Dziekana uczelni i Komisji Rekrutacyjnej. Po
rozpatrzeniu odwołania Komisja Rekrutacyjna podejmie stosowną decyzję.
6. Student, który zostanie przywrócony na listę studentów po zawieszeniu w prawach
studenta, będzie znajdował się na stałym okresie próbnym i aby uniknąć skreślenia z
listy studentów, zobowiązany jest osiągać oczekiwane średnie oceny w trakcie studiów.

Obecni studenci – w trakcie studiów
1. Jeśli po zrealizowaniu 8 przedmiotów student uzyska średnią ocen w wysokości 3
punktów kredytowych lub niższą, Sekretariat uczelni wystosuje do niego pisemne
zawiadomienie (e-mailem lub tradycyjną pocztą). Kopia zawiadomienia zostanie
przesłana do Dyrektora Krajowego i Dziekana Instytutu TCMI.
2. Student może kontynuować studia, lecz zobowiązany jest osiągać oczekiwane wyniki
podczas realizacji 4 kolejnych przedmiotów. Może to uczynić powtarzając wybrane,
przedmioty realizowane uprzednio, w których uzyskał ocenę poniżej 3 punktów
kredytowych lub nie zaliczył ich w ogóle (bez akceptacji Dziekana można powtórzyć
najwyżej 2 kursy).
3. Student, który po zrealizowaniu 4 kolejnych przedmiotów nie osiągnie oczekiwanej
średniej ocen, może zostać zawieszony w prawach studenta (na określony czas) lub
usunięty ze studiów (ostateczne wykreślenie z listy studentów).
4. Jeśli podczas realizacji wspomnianych 4 przedmiotów student osiągnie oczekiwaną
średnią ocen, Instytut TCMI dokonana oceny przebiegu studiów i podejmie decyzję
dotycząca możliwości ich kontynuowania.
5. Po zawieszeniu w prawach studenta, student może ubiegać się o ponowne przyjęcie
na studia, składając pisemne odwołanie do Dziekana uczelni i Komisji Rekrutacyjnej. Po
rozpatrzeniu odwołania Komisja Rekrutacyjna podejmie stosowną decyzję.
6. Student, który zostanie przywrócony na listę studentów po zawieszeniu w prawach
studenta, będzie znajdował się na stałym okresie próbnym i aby uniknąć skreślenia z
listy studentów, zobowiązany jest osiągać oczekiwane średnie oceny w trakcie studiów.

