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SŁOWO OD DZIEKANA 
  

 

Drogi Studencie, 

Gdziekolwiek spojrzę, cokolwiek przeczytam, dostrzegam z narastającą jasnością, że żyjemy 
w coraz bardziej złożonej rzeczywistości. Jak głosi treść niedawno wydanej książki (The Or-
ganized Mind, Zorganizowany umysł, 2014): 

● Przenośne urządzenia, z których korzystamy, dysponują większą mocą obliczeniową 
niż komputery centrum kontroli lotów kosmicznych Programu Apollo;  

● W 2011 roku Amerykanie każdego dnia przyswajali pięciokrotnie więcej informacji 
niż w roku 1986 – ilość odpowiadającą treści 175 gazet; 

● Każdej godziny na YouTube wgrywanych jest 6000 godzin nowych materiałów. 

Alan Nelson (Spirituality and Leadership, Duchowość i przywództwo, 2002) napisał: „Gdy 
nadejdzie XXI wiek, niosąc tajemnice i złożoności, z którymi nie zetknęliśmy się nigdy 
wcześniej, pogłębią się poszukiwania prawdziwe duchowych przywódców“.  

By zapewnić przywódcom chrześcijańskim narzędzia, które pozwolą odpowiedzieć na wy-
zwania coraz bardziej złożonego świata, wizją Instytutu TCM International jest jedna rzecz: 
przygotowanie czyniących uczniami. Realizujemy ją oferując wykształcenie wyższe w dzie-
dzinie przywództwa chrześcijańskiego. Staramy się kształtować autentycznych przywódców 
chrześcijańskich, którzy będą wywierać wpływ na cały świat dla Królestwa Jezusa Chrystusa.  

Cieszymy się, że jesteś gotów zmierzyć się z tym wyzwaniem. Witaj w Instytucie TCMI. Ten 
przewodnik powstał po to, aby poprowadzić cię przez meandry różnych programów i proce-
dur, które są nierozerwalnie związane z działalnością każdej uczelni wyższej. Jeśli rozpoczą-
łeś studia wcześniej, mam nadzieję, że dostrzeżesz w nim prostsze procedury i bardziej zro-
zumiałe instrukcje, dzięki którym łatwiej ci będzie kontynuować naukę. Jeśli dopiero ją roz-
poczynasz, ufam, że przekona cię to, iż kadra i pracownicy naszej uczelni skupiają uwagę na 
jednej rzeczy: jak pomóc ci stać się autentycznym przywódcą chrześcijańskim, tak bardzo 
potrzebnym we dzisiejszym, złożonym świecie.  

„O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie 
dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego”. (Ps 27,4) 

 

W Nim, 

Richard M. Justice, Jr., Ph.D. 

Wice-prezydent ds. rozwoju edukacyjnego, Dziekan 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

MISJA, WIZJA, WARTOŚCI I ZASADY INSTYTUTUT TCMI  
 

MISJA:  Instytut TCM International przygotowuje przywódców chrześcijańskich do efek-
tywnej służby. 

WIZJA:  Instytut TCM International przygotowuje do dzieła czynienia innych uczniami 
Chrystusa, oferując wykształcenie wyższe z dziedziny przywództwa chrześcijańskiego, po-
mocne w zdobywaniu świata dla Chrystusa przez skuteczniejsze wpływanie na kościoły, spo-
łeczeństwa oraz kraje. 

WARTOŚCI:                 

Edukacja jako styl życia  

Dojrzałość chrześcijańska  

Przywództwo w postawie sługi  

Chrześcijańska wizja dla świata 

 

ZASADY:  Instytut TCM International kieruje się następującymi zasadami: 

1. Transparentność i odpowiedzialność w prezentacji wyników, w oparciu o rzetelne me-
tody pomiaru; 

2. Otwarta, szczera i zrozumiała komunikacja ze wszystkimi członkami; 
3. Przykładne pozyskiwanie i mądre zarządzenie wszelkimi zasobami; 
4. Dojrzałe przywództwo sprawowane przez kompetentnych liderów, wykładowców i 

pracowników; 
5. Nieustanne zdobywanie wiedzy i wzrost instytucjonalny, zawodowy i osobisty; 
6. Praktyczna edukacja i praca badawcza wspomagająca realizację misji i wizji; 
7. Oddana służba wobec i przez absolwentów, studentów i darczyńców; oraz  
8. Promowanie inicjatyw i współpracy wspierających długoterminową działalność  nie-

zależnych i samowystarczalnych liderów krajowych. 

 

RYS HISTORYCZNY  

W 1963 roku organizacja Toronto Christian Mission rozpoczęła pracę na rzecz krajów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, dystrybuując Biblie i literaturę chrześcijańską, organizując 
szkolenia i inne działania pomocowe. W 1982 roku TCM zapoczątkowała inicjatywę „Waka-
cyjnego Seminarium” (Summer Seminary), w ramach którego wykładowcy z USA dzielili się 
z zaproszonymi przywódcami kościoła z Europy Wschodniej wiedzą biblijną, teologiczną i 
praktyczną. Zajęcia odbywały się w Haus Edelweiss, ośrodku TCMI w Europie, a niektóre 
kursy oferowano także w innych krajach Europy Wschodniej.  
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W 1991 roku, po licznych zmianach politycznych w Europie Wschodniej, TCMI powołało do 
życia Instytut, który miał za zadanie odpowiedzieć na potrzeby przywódców chrześcijańskich 
z tej części świata. Nawiązano współpracę z odpowiednimi strukturami Cincinnati Bible Col-
lege & Seminary i otwarto studia wyższe – program Master of Arts, nostryfikowany przez 
CBC&S, umożliwiający spełniającym wymagania studentom zdobycie wiedzy akademickiej. 
W 1995 roku uruchomiono także program Master of Divinity.  

W 2008 roku Instytut TCMI uzyskał pełną i samodzielną akredytację szkoły wyższej. Pro-
gramy Master of Arts i Master of Divinity akredytowane są w USA przez The Higher Lear-
ning Commission.   

 

CELE PROGRAMU  

Studenci, którzy ukończą powyższe programy, powinni: 

1. Wykazać się postępem w formacji chrześcijańskiej. 

Studenci, którzy pełnią służbę chrześcijańską pracując w kościele, organizacjach przykościel-
nych lub w innych obszarach, powinni wykazać się osobistą i społeczną etyką, świadczącą o 
wpływie, jaki na ich osobisty charakter wywarły życie i nauki Jezusa Chrystusa. 

Rozumiemy przez to, że studenci starają się zademonstrować w swoim życiu cechy osobiste i 
społeczną troskę, jakie wyróżniały Jezusa, a mianowicie: kontemplacyjne życie duchowe, 
świętość postępowania, gotowość podążania za wewnętrznym poczuciem prawości, zabiega-
nie o sprawiedliwość społeczną, oddanie głoszeniu wiary innym oraz gotowość wyzbycia się 
indywidualnych „praw” przez wzgląd na dobro wspólnoty. 

Formacja chrześcijańska studentów będzie widoczna m.in. przez zabieranie głosu w debatach 
ustnych i pisemnych, zaangażowanie we wspólnocie wiary, regularną praktykę kontemplacji, 
udział w działaniach promujących pokój i sprawiedliwość, udział w działaniach propagują-
cych zasady wiary chrześcijańskiej i styl życia wolny od przepychu i ekstrawagancji.  

 

2. Znać biblijne i teologiczne zasoby użyteczne w służbie chrześcijańskiej. 

Podczas studiów studenci poznają treść Starego i Nowego Testamentu oraz najważniejsze 
postacie i wątki teologii chrześcijańskiej.  

Studenci będą potrafili zademonstrować tę wiedzę poprzez zaliczenie kursów z zakresu teo-
logii i biblistyki, przez prezentacje ustne i pisemne oraz przez praktyczne doświadczenia na 
polu zawodowym, dzieląc się z innymi posiadaną wiedzą.  

 

3. Dzielić się z innym wiarą chrześcijańską. 

Podczas studiów studenci uczą się, że odpowiedzialność za dzielenie się wiarą chrześcijańską 
z innymi nie spoczywa jedynie na duchownych, lecz powinni ją przyjąć wszyscy członkowie 
kościoła, dzieląc się wiarą chrześcijańską w sposób czytelny dla swojej kultury.  
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Studenci będą potrafili komunikować wiarę chrześcijańską, tak na poziomie indywidualnym 
jak i grupowym, w sposób, który ukaże zarówno naturę tej wiary jak i światopogląd osób, 
które ją głoszą. Studenci wykażą się tą zdolnością w pracach zadawanych w ramach kursów 
oraz w praktycznych doświadczeniach w służbie pod nadzorem wykładowców i mentorów. 

 

4. Wykształcić teologię służby chrześcijańskiej będącą wyrazem służby Chrystusowi.  

Podczas studiów studenci uświadamiają sobie, że ich służba jest trwałym rozwinięciem celów 
i dzieła Jezusa we współczesnym świecie. To znaczy, że ich posługa pełni funkcję sakramen-
tu i wcielenia, niosąc innym łaskę i miłość Boga. Uczą się prawdy wyrażonej przez Matkę 
Teresę, „Śniłam o życiu pełnym radości. Obudziłam się i zobaczyłam, że życie jest pełne 
służby. Służyłam i zrozumiałam, że ta służba jest radością”. 

Studenci dadzą wyraz tej postawie pełniąc praktyczną służbę w lokalnej społeczności i orga-
nizacjach religijnych.  

 

5. Wykazać się praktycznymi umiejętnościami w różnych dziedzinach służby. 

Podczas studiów studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w służbie na różne sposoby: 
poprzez zwiastowanie, nauczanie, administrację, prace pisemne, redagowanie tekstów, zakła-
danie kościołów i szkół, zarządzanie sierocińcami, tłumaczenia ustne i pisemne, udzielanie 
porad oraz inne, indywidualnie dobrane działania. Studenci wykażą się umiejętnościami ko-
munikacji ustnej i pisemnej, organizacji pracy wolontariuszy, udzielania porad oraz zarządza-
nia organizacjami różnej wielkości w różnorodnych środowiskach i o różnorodnych celach. 

 

Instytut TCMI, realizując swoją historyczną misję świadczenia pomocy charytatywnej, roz-
powszechnia literaturę chrześcijańską, odzież i środki higieny osobistej, oraz zapewnia po-
moc finansową organizacjom chrześcijańskim związanym z realizacją programów edukacyj-
nych Instytutu w Europie Wschodniej. Instytut TCMI wypełnia tę cześć swojej misji przez:   

1. Tłumaczenie literatury związanej z treścią programów akademickich oferowanych przez 
Instytut na języki narodowe studentów. 

2. Dystrybucję literatury w języku angielskim związaną z treścią programów akademickich 
pośród studentów Instytutu i innych osób. 

3. Wysyłkę odzieży i innych dóbr do wybranych krajowych ośrodków edukacyjnych. 

4. Dystrybucję ograniczonych środków finansowych, za pośrednictwem koordynatorów kra-
jowych, na cele działalności dobroczynnej kościołów i organizacji przykościelnych powiąza-
nych z ośrodkami edukacyjnymi lub na działania studentów i absolwentów Instytutu TCMI. 

5. Promowanie globalnej wizji chrześcijańskiej wśród osób wspierających Instytut, poprzez 
propagowanie działań misyjnych, krótkoterminowych wyjazdów dla wolontariuszy oraz pro-
gram międzynarodowych stypendiów.  
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Biuro Instytut TCMI w USA znajduje się w Indianapolis, stanie Indiana; natomiast europejski 
kampus zlokalizowany jest w Haus Edelweiss, w Heiligenkreuz w Austrii. Zajęcia oferowane 
są także w licznych lokalizacjach w Europie i Azji; informacje o nich można znaleźć w aktu-
alnym planie kursów. 

 

FUNDAMENTALNE WARTOŚCI I FILOZOFIA EDUKACJI 

Czynienie uczniami dla Królestwa Bożego jest przedsięwzięciem holistycznym, opartym o 
fundamentalne wartości edukacji jako stylu życia, dojrzałości chrześcijańskiej, przywódz-
twa w postawie sługi oraz chrześcijańskiej wizji dla świata.  

Edukacja jest ciągłym procesem. Myśli i emocje człowieka muszą być skupione na warto-
ściach i priorytetach Królestwa. Umysł, ciało i duch muszą nieustannie uczyć się, jak postrze-
gać całe życie z perspektywy Chrystusowej. Każdy kurs i jego elementy mają za zadanie 
zgłębienie danego tematu poprzez analizę ich treści w świetle misji Chrystusa wyrażonej w 
Piśmie Świętym.  

Dojrzałość i wzrastanie w dojrzałości leżą u sedna przywództwa chrześcijańskiego. Cała 
nasza istota musi zostać przekształcona na obraz Chrystusa – kochać Go z całego serca, umy-
słu, duszy i wszystkich sił. Każdy kurs jest starannie zaplanowany, aby podkreślał upodob-
nianie się do Chrystusa, poznanie Go i służenie Mu. 

Służba oznacza uczenie się sięgania po przysłowiowe „prześcieradło” (J 13,4). Każdy przy-
wilej niesie z sobą odpowiedzialność. Każda pozycja ma swoją funkcję. Przywódcy-słudzy w 
Królestwie Bożym muszą nauczyć się wykorzystywać każdą sytuację i możliwość, aby służyć 
Bożym celom i Bożymi środkami. Każda służba będzie prezentowana i analizowana z tej 
właśnie perspektywy. 

Angażowanie się w znaczącą, globalną służbę oznacza postrzeganie świata z perspektywy 
Bożego Królestwa. Międzykulturowa i międzynarodowa służba opiera się na modelu zaanga-
żowania wyrażonego przez kreatywnego, wcielonego Boga. 

Instytut TCMI jest oddany pojednaniu całego stworzenia z Bogiem przez Pana Jezusa Chry-
stusa. Naszym przewodnikiem wiary, życia i nauki jest Słowo Boże, według którego okre-
ślamy i oceniamy wszystkie dziedziny, które prezentowane są w trakcie studiów. Naszym 
wzorem jest Jezus, ukrzyżowany i wzbudzony z martwych. Naszą metodą jest uczniostwo. 
Naszym Doradcą, Siłą i Przewodnikiem jest Boży Duch Święty. 

Kursy oferowane podczas studiów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykła-
dowców, dobranych nie tylko ze względu na ich wiedzę naukową, ale także na osobiste odda-
nie poznaniu Chrystusa, służeniu Mu i upodobnianiu się do Niego. Wykładowcy ci pochodzą 
z Europy, Australii i Ameryki Północnej. Wybraliśmy ich do tej roli na podstawie ich chrze-
ścijańskiej dojrzałości, praktycznego doświadczenia, umiejętności międzykulturowych, osią-
gnięć naukowych oraz wolności od wąskiego, denominacyjnego myślenia.  
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UKOŃCZENIE PROGRAMU STUDIÓW  

Instytut TCMI uznaję koncepcję „aktualności” (ang. recency) programów studiów. Wymaga-
nie to określa czas, w jakim należy ukończyć wybrany program studiów, co wynika ze zmian, 
jakie następują w zakresie prezentowanej wiedzy i metod. Na przykład, kurs aktualne pro-
blemy w badaniach międzykulturowych modyfikuje swą treść odpowiednio do zmian, jakie 
następują w tej dziedzinie. Kurs z dziedziny przywództwa zmieni treść w miarę rozwoju no-
wych narzędzi i metod. Nawet kurs z hermeneutyki może zmienić swą treść, jeśli odkrycia 
archeologiczne rzucą nowe światło na metody stosowane w tej dziedzinie wiedzy. 

W związku z tym nowi studenci (przyjęci z początkiem 2016 roku) zobowiązani są ukończyć 
wybrany program studiów w ciągu maksymalnie 8 (ośmiu) lat. Zasada ta odnosi się do każ-
dego z oferowanych programów: Certificate, Master of Arts i Master of Divinity. Jeśli student 
potrzebuje dłuższego czasu na ukończenie studiów, konieczna będzie rekwalifikacja kursów, 
od których realizacji upłynęło ponad 8 lat. Zasada ta dotyczy wszystkich nowych studentów.  

Zasady obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia wcześniej, zostały przedstawione w 
Katalogu na rok 2015.  

 

POSTANOWIENIA FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT 

Zgodnie z treścią Family Educational Rights and Privacy Act (Ustawą o prawach edukacyj-
nych rodziny i zachowaniu prywatności, FERPA) z 1974 r., prawo federalne USA wymaga 
ochrony prawa studentów do zachowania poufności. Instytut TCMI, jako uczelnia akredyto-
wana w USA, zobowiązany jest przestrzegać tych postanowień. W praktyce oznacza to, że 
Instytut TCMI, bez zgody studenta,  nie udostępnia osobom trzecim adresów poczty elektro-
nicznej ani innych informacji o charakterze osobistym, np. o przebiegu studiów (ocenach) czy 
zobowiązaniach finansowych studenta.  
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CZESNE I OPŁATY 
W 2015 roku koszty każdego kursu kształtują się następująco:  

 Czesne ....................................... € 1,000.00  
 Noclegi i wyżywienie ............... € 250.00  
 Łącznie, za jeden kursu …......... € 1,250.00  

   

PROGRAM STYPENDIÓW STUDENCKICH 

Studenci z Azji Środkowej i wybranych krajów Europy mogą skorzystać ze stypendium ofe-
rowanego dzięki zaangażowaniu kościołów i osób prywatnych z całego świata. Wysokość 
pełnego stypendium zależy od programu studiów, na które student został przyjęty. W 2015 
roku poziomy stypendium kształtują się następująco:  

 Stypendium programu Certificate ..................... € 8,000.00  (8 kursów)  

  Stypendium programu Master of Arts .............. € 16,000.00  (16 kursów)  

  Stypendium programu Master of Divinity ….... € 24,000.00  (31 kursów)  

Studenci, gdy zaistnieje taka konieczność, zobowiązani są przedstawić informacje niezbędne 
do uzyskania stypendium.  

 

OPŁATY STUDENCKIE I ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY 

W celu uproszczenia systemu czesnego i opłat studenckich, wprowadzoną nową strukturę 
opłat, w której wyeliminowana została roczna opłata administracyjna. 

Opłata rejestracyjna (course registration fee, CRF) – naliczana w chwili rejestracji  

Opłaty za każdy kurs, bez względu na lokalizację, wynosi będą: 

45 € – dla studentów z Chorwacji, Czech, Węgier i Polski 
35 € – dla studentów z Białorusi, Bułgarii, Estonii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Macedonii, 

Mołdawii, Rumunii, Rosji, Serbii i Ukrainy 
25 € – dla studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżyki-

stanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu  
120 € – dla studentów z krajów zachodnich. 

Opłatę rejestracyjną (CRF) należy wnieść najpóźniej pierwszego dnia zajęć twarzą-w-twarz 
na kursach hybrydowych lub najpóźniej 1 (jeden) miesiąc od rozpoczęcia kursu realizowane-
go w całości w trybie online. 

Opłata dla wolnych słuchaczy – naliczana z dniem potwierdzenia rejestracji 

45 € – dla studentów z Chorwacji, Czech, Węgier i Polski 
35 € – dla studentów z Białorusi, Bułgarii, Estonii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Macedonii, 

Mołdawii, Rumunii, Rosji, Serbii i Ukrainy 
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25 € – dla studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżyki-
stanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu  

120 € – dla studentów z krajów zachodnich. 

Opłatę za udział w kursie należy wnieść najpóźniej pierwszego dnia zajęć twarzą-w-twarz na 
kursach hybrydowych. 

Opłaty karne 

Studenci, którzy zrezygnują z udziału w kursie hybrydowym (składającym się z dwóch czę-
ści, online i twarzą-w-twarz), zobowiązani są poinformować o tym biuro Instytut w Austrii 
najpóźniej na trzy tygodnie przed zajęciami twarzą-w-twarz. W przypadku kursów odbywają-
cych się całkowicie w trybie online, okres rezygnacji wolny od opłat karnych wynosi 1 (je-
den) miesiąc od rozpoczęcia kursu. W przypadku późniejszych rezygnacji, naliczone zostaną 
opłaty karne w następującej wysokości: 

45 € – dla studentów z Chorwacji, Czech, Węgier i Polski 
35 € – dla studentów z Białorusi, Bułgarii, Estonii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Macedonii, 

Mołdawii, Rumunii, Rosji, Serbii i Ukrainy 
25 € – dla studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżyki-

stanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu  
120 € – dla studentów z krajów zachodnich. 

Studenci, którzy nie pojawią się na zajęciach twarzą-w-twarz kursu hybrydowego, nie poin-
formowawszy o tym uprzednio w odpowiednim czasie, zostaną obciążeni opłatą za nieobec-
ność na zajęciach, w następującej wysokości: 

45 € – dla studentów z Chorwacji, Czech, Węgier i Polski 
35 € – dla studentów z Białorusi, Bułgarii, Estonii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Macedonii, 

Mołdawii, Rumunii, Rosji, Serbii i Ukrainy 
25 € – dla studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżyki-

stanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu  
120 € – dla studentów z krajów zachodnich. 

Inne konsekwencje nie pojawienia się na kursie i procedury rezygnacji z udziału w kursie 
zostały przedstawione w rozdziale „Informacje akademickie”. 

 

Dopóki  student nie ureguluje wszelkich zaległych (opóźnionych) opłat, nie może 
uczestniczyć w żadnych kolejnych kursach. Powyższe opłaty obowiązują wszyst-

kich studentów, niezależnie od daty rozpoczęcia studiów. 

 

Studenci z wybranych krajów mogą wystąpić o częściowy zwrot kosztów podróży do Austrii, 
przedstawiając Zarządcy Kampusu w Haus Edelwiess potwierdzenie poniesionych kosztów. 

Więcej szczegółowych informacji na temat opłat i sposobów ich wnoszenia można znaleźć na 
właściwej stronie internetowej.   
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INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI KURSÓW 
  

Instytut TCMI oferuje kursy w różnych lokalizacjach. Informacje o aktualnie oferowanych 
kursach i ich lokalizacji można znaleźć w wykazie kursów.  

  

ROLA KOORYDNATORA LOKALIZACJI  

By zapewnić studentom warunki do nauki w różnych ośrodkach TCMII i lokalizacjach kur-
sów, dla miejsc tych zostali ustanowieni koordynatorzy. Odpowiedzialnością koordynatora 
jest m.in. zapewnienie bezpiecznych i właściwych warunków do odbycia zajęć oraz komuni-
kacja ze studentami odnośnie terminów i planów zajęć w danej lokalizacji. Koordynatorzy 
mogą również pomóc we wskazaniu tłumaczy oraz innych działaniach administracyjnych. 

W sprawach przebiegu kursu w danej lokalizacji należy kontaktować się z właściwym koor-
dynatorem. Lista koordynatorów znajduje się na stronie Instytutu. 

 

WIZY DLA RÓŻNYCH LOKALIZACJI KURSÓW 

Instytut TCM nie wydaje wiz podróżnych dla różnych lokalizacji kursów. Instytut może wy-
stawić list-zaproszenie dla kursów odbywających się w Haus Edelwiess, w Austrii, obejmują-
cy jedynie okres trwania kursu. Niezbędne wizy wydaje ambasada Austrii i studenci powinni 
samodzielnie sprawdzić, jakie wymogi muszą spełnić, aby ją otrzymać. Należy pamiętać, że 
ambasada może wymagać od studenta także innych niż zaproszenie dokumentów (ubezpie-
czenia turystycznego/kosztów leczenia, udokumentowania dochodów itp.) 

By uzyskać list-zaproszenie do Austrii, student powinien zaznaczyć to podczas wypełniania 
formularza rejestracji na kurs, co zapoczątkuje proces przygotowania zaproszenia.  

  

PLAN ZAJĘĆ  

Szczegółowy plan kursów w danej lokalizacji kursu można uzyskać od lokalnego koordyna-
tora. Na początku każdej części kursu twarzą-w-twarz ogłoszony zostanie plan zajęć obowią-
zujący podczas danej sesji. 

 

NOCLEGI I POSIŁKI 

Większość lokalizacji oferuje noclegi zawarte w opłacie za kurs. Dostępne opcje można zwe-
ryfikować kontaktując się z koordynatorem.  

W każdej lokalizacji ogłoszone będzie także plan posiłków. Należy się stosować do wyzna-
czonych godzin posiłków i innych regulacji dotyczących noclegów i posiłków. 

Odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące noclegów i posiłków można uzyskać u koordyna-
tora lokalizacji. 
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DOSTĘPNOŚĆ LOKALIZACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Pragniemy, aby lokalizacje, w których odbywają się zajęcia były dostępne dla wszystkich 
studentów. Jednak ze względu na charakter sal wykładowych oraz pokoi dla studentów w 
Haus Edelweiss, a także w wielu innych lokalizacjach kursów, studenci korzystający z kul lub 
wózków inwalidzkich muszą liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się po terenie kampusu. 

 

POTRZEBY ŻYWIENIOWE 

Instytut TCMI nie jest w stanie zapewnić posiłków spełniających indywidualne potrzeby ży-
wieniowe. Wyjeżdżając na kurs, należy rozważyć zabranie własnych produktów żywnościo-
wych, jeśli oferowane posiłki nie będą odpowiadały diecie, którą musi przestrzegać student. 

 

ALKOHOL, NARKOTYKI I NIKOTYNA  

Instytut TCMI jest organizacją wolną od alkoholu, narkotyków i nikotyny. Na terenie wszyst-
kich lokalizacji kursów Instytutu, oraz znajdujących się tam budynków i pojazdów i terenów 
otwartych obowiązuje zakaz posiadania i korzystania z alkoholu, narkotyków i nikotyny. Stu-
denci zobowiązani są powstrzymać się od posiadana i spożywania alkoholu, niedozwolonych 
środków chemicznych i/lub nikotyny na całym terenie ośrodka, także w swoich pojazdach.   

 

BIBLIOTEKI  

Biblioteka Instytutu TCMI zapewnia dostęp do materiałów potrzebnych do nauki i pracy ba-
dawczej. Jej zbiory i zasoby elektroniczne zostały dobrane tak, aby odpowiadać dziedzinom 
studiów oferowanych przez Instytut i obejmują ponad 19 000 tomów książek i czasopism. 
Zautomatyzowany katalog biblioteki dostępny jest online pod adresem http://library.tcmi.edu.  

Zasoby elektroniczne obejmują trzy bazy danych pełnych tekstów artykułów z ponad 300 
czasopism poświęconych religii i filozofii, oraz liczącą blisko 2000 tytułów kolekcję e-
booków. W bibliotece znajduje się również pracownia komputerowa Instytutu z dostępem do 
Internetu i różnorodnych pomocy elektronicznych. Zasoby i usługi dostępne w bibliotece zo-
stały opisane szczegółowo na jej stronie internetowej. Studenci Instytutu, po uzyskaniu karty 
bibliotecznej głównej biblioteki Uniwersytetu Wiedeńskiego mogą korzystać również z Bi-
blioteki Katedry Teologii Protestanckiej w Wiedniu. Oprócz tego, dzięki umowom o wza-
jemnym użyczeniu zasobów, studenci Instytutu TCMI mają pełen dostęp do wielu bibliotek 
teologicznych i uniwersyteckich w krajach ojczystych.  

Wszelkie pytania dotyczące biblioteki TCMII, zarówno podczas pobytu w Haus Edelwiess 
lub poza nim, można kierować na adres library@tcmi.edu. 

 

Instytut TCMI posiada również podręczniki, które mogą zostać zakupione przez studentów. 
Lista aktualnie dostępnych publikacji znajduje się w niniejszym dokumencie. Obecnie Insty-
tut TCMI nie dokonuje zakupów podręczników i nie będzie robił tego w przyszłości. 
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KOMPUTERY I INTERNET 

Lokalizacje, w których odbywają się kursy dysponują bezprzewodowym dostępem do Inter-
netu, a niektóre z nich wyposażone są również w pracownie komputerowe, które mają służyć 
studentom w pracy badawczej i przygotowaniu zadanych prac. Na komputerach można ko-
rzystać jedynie z zainstalowanych programów; zabronione jest pobieranie lub instalowanie 
dodatkowych programów i korzystanie z jakichkolwiek serwisów wymiany plików.  

Pomoc techniczna 

Studenci, którzy potrzebują pomocy w korzystaniu z komputerów, programów, drukarek lub 
określeniu źródła problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem, mogą poprosić o 
nią Dyrektora ds. technologii informatycznych lub koordynatora lokalizacji kursu. 

 

KOPIOWANIE I PRAWA AUTORSKIE  

W Haus Edelweiss kopie potrzebnych materiałów można wykonać w bibliotece, korzystając, 
jeśli to konieczne, z pomocy pracowników administracyjnych. Kopiowanie materiałów po-
trzebnych na zajęcia, w których uczestniczy student, jest bezpłatne. W innych lokalizacjach 
kursów mogą obowiązywać odmienne zasady. Zachęcamy studentów, aby zamiast wykony-
wać kserokopie, korzystali z opcji skanowania dokumentów. 

Należy pamiętać o następujących zasadach: 

Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek publikacji, w jakiejkolwiek formie i przy pomocy 
jakichkolwiek środków, elektronicznych i mechanicznych, w tym fotokopiowania oraz sys-
temów przechowywania i odtwarzania informacji, jeśli zostały one objęte ochroną praw au-
torskich, z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez wspomniane prawa. Zasada ta odnosi 
się do materiałów pisemnych, literatury, kaset audio i wideo, CD, DVD itp. 

W przypadku materiałów pisemnych, studenci Instytut TCMI zobowiązani są przestrzegać 
wszystkich postanowień o ochronie praw autorskich obowiązujących w USA. Każdy student 
zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z wymaganiami stanowionymi przez powyższe 
prawo. Jeśli student świadomie, celowo lub przez zaniedbanie naruszy prawa autorskie, bę-
dzie samodzielnie odpowiadał za wszelkie straty, szkody, grzywny i jakiekolwiek inne kosz-
ty, które wynikają z jego zachowania. 

Ogólne zasady stanowią, że studenci mogą wykonać jedną kopię artykułu do użytku własne-
go. Jeśli wykonują wiele kopi na potrzeby zajęć, liczba kopii nie może przekraczać liczby 
studentów uczestniczących w zajęciach, a kopiowany materiał musi spełniać kryteria zwię-
złości, spontaniczności i braku efektu kumulacyjnego, oraz zostać opatrzony informacją o 
prawach autorskich. Reguła zwięzłości dopuszcza kopiowanie nie więcej niż 250 słów wier-
sza lub 500-1000 słów prozy, lecz nie więcej niż 2500 słów pełnego artykułu. Reguła sponta-
niczności wymaga uzyskania pozwolenia autora, jeśli długość cytatu przewyższa nakreślone 
powyżej wielkości.  
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ZASADY DOTYCZĄCE PLAGIATÓW 

Plagiat, rozumiany jako kradzież i/lub prezentowanie idei i słów innych osób jako własnych, 
bez wskazywania źródeł, w celu osiągnięcia korzyści lub uzyskania zaliczenia (oceny), jest 
niedopuszczalny na chrześcijańskiej uczelni wyższej. Wszystkie przypadki plagiatu będą 
zgłaszane wiceprezydentowi ds. akademickich, w celu podjęcia dalszych działań. 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ STUDENTÓW 

Finansowanie stypendiów studenckich jest możliwe dzięki ofiarności indywidualnych osób i 
kościołów, które często angażują się również w służbę w Haus Edelweiss i innych lokaliza-
cjach kursów. Rada Instytutu postanowiła, że studenci nie mogą zwracać się o jakąkolwiek 
pomoc (materialną, finansową itp.) do wolontariuszy, wykładowców ani gości Instytutu w 
Haus Edelweiss ani w innych lokalizacjach, gdyż osoby te i kościoły, które reprezentują, już 
przyczyniają się do pokrycia kosztów nauki studenta. Niepodporządkowanie się tej zasadzie 
skutkować będzie złożeniem raportu na ręce Dziekana uczelni i podjęciem działań dyscypli-
narnych przez Instytut TCMI. 

 

NAGŁE PRZYPADKI MEDYCZNE 

W przypadku nagłej potrzeby uzyskania pomocy medycznej należy natychmiast skontakto-
wać się z koordynatorem lokalizacji. Studenci powinni zadbać o ubezpieczenie kosztów le-
czenia w kraju, w którym realizują kurs. Wszelkie koszty medyczne są wyłączną i osobistą 
odpowiedzialnością studenta 

 

BEZPIECZEŃSTWO  

Instytut TCMI dba o bezpieczeństwo pracowników, wolontariuszy, wykładowców i gości. 

Studenci proszeni są o pomoc w tych staraniach, dbając o bezpieczeństwo i ochro-
nę budynków, wyposażenia i osób poprzez zamykanie drzwi zewnętrznych budynków w lo-
kalizacji, w jakiej odbywa się kurs. W przypadku zaobserwowania działań, które łamią zasa-
dy bezpieczeństwa, należy natychmiast poinformować o tym koordynatora lokalizacji. 

W każdej lokalizacji znajdują się wyjścia awaryjne i plany ewakuacji. Prosimy o zapoznanie 
się z powyższymi planami i sposobem ich realizacji; oraz o nie używanie sprzętów, które nie 
zostały przeznaczone do użytku studentów (np. kominków, narzędzi ogrodowych itp.). 

 

GOŚCIE 

W żadnej lokalizacji kursu i podczas całego pobytu tamże, nie wolno studentom przyjmować 
własnych gości. Studenci, którzy pragną uczestniczyć w kursie razem z małżonkiem, powinni 
zadbać o odpowiednie procedury podczas rejestracji; a małżonka obowiązują wtedy reguły 
dla wolnych słuchaczy. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora lokalizacji. 
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REKREACJA I CZAS WOLNY 

W lokalizacjach kursów dostępne są różne sposoby rekreacji i spędzania czasu wolnego. Pro-
simy o stosowanie się do odpowiednich regulacji w każdym z tych miejsc.  

 

SZAFARSTWO  

W każdej lokalizacji studenci proszeni są o pomoc w dobrym zarządzaniu zasobami powie-
rzonymi nam przez Boga – gaszenie niepotrzebnych świateł i zamykanie drzwi zewnętrznych 
i okien, gdy budynki są ogrzewane. W przypadku wszystkich zasobów udostępnianych przez 
Instytut TCMI należy postępować jak przystało na szafarza dóbr Bożych. 

W przypadku zauważenia lub dokonania przez studenta jakichkolwiek zniszczeń na terenie 
kampusu Haus Edelweiss lub innej lokalizacji kursu, prosimy o poinformowanie o tym koor-
dynatora lokalizacji. 
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INFORMACJE AKADEMICKIE  
 

KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

Każdej osobie przyjętej na studia w Instytucie TCMI zakładane jest studenckie konto poczty 
elektronicznej, z którego zobowiązana jest ona korzystać we wszelkich kontaktach z Instytu-
tem TCMI. Wszystkie usługi przeznaczone dla studentów, jak rejestracja na kurs, platforma 
Moodle, portal studencki i dostęp do zasobów edukacyjnych, są dostępne jedynie z wykorzy-
staniem studenckiego konta poczty elektronicznej! 

W przypadku problemów z dostępem do studenckiego konta poczty elektronicznej należy 
skontaktować się z Administratorem pod adresem admin@tcmi.edu. 

  

LISTA WYMAGAŃ 

Po przyjęciu na studia każdy student otrzymuje listę wymagań – zestawienie oferowanych 
kursów z podziałem na kategorie oraz liczby kursów w każdej kategorii, które należy zreali-
zować. W miarę postępów studiów zaliczone kursy odnotowywane są na indywidualnym 
koncie studenta.  Lista wymagań jest ważną pomocą w wyborze kursów do realizacji.  

 

REJESTRACJA NA KURSY 

Rejestracje na kursy odbywają się indywidualnie. Każdy student musi osobiście zarejestro-
wać się wybrane przez siebie kursy. Aktualne procedury rejestracji na kursy opisane są na 
stronie www.tcmi.edu. 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE 

Jeśli student nie może uczestniczyć w kursie, na który się zarejestrował, zobowiązany jest 
poinformować o tym biuro TCMII, wysyłając wiadomość na adres registration@tcmi.edu.   
W pewnych przypadkach może się to wiązać z naliczeniem opłaty za rezygnację z kursu. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu. 

Studenci zarejestrowani na kurs, którzy nie przyjadą na zajęcia, zostaną ocenieni na podsta-
wie uprzednio złożonych prac. 

 

PRACA W RAMACH KURSU 

Większość kursów ma charakter hybrydowy, obejmujący nauczanie w trybie online i twarzą-
w-twarz. Częściowa liczba kursów jest dostępna w całości w trybie online (na platformie 
Moodle). 

Kursy hybrydowe wymagają trzech miesięcy (100 godzin) pracy w trybie online i 25 godzin 
zajęć twarzą-w-twarz. W ciągu trzech pierwszych miesięcy kursu ma miejsce lektura pod-
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ręczników, przygotowanie duchowe, przygotowanie prac pisemnych oraz interakcja z wykła-
dowcą i studentami na forum internetowym (Moodle). Zadania te mają określone terminy 
realizacji. Z chwilą rozpoczęcia realizacji pierwszego kursu, dla studenta zostanie utworzone 
jego indywidualne konto na platformie Moodle. 

 

PLAGIAT 

Wykładowca zakłada, że złożona praca pisemna jest odzwierciedleniem wysiłków studenta i 
że wszelkie zapożyczone stwierdzania i idee zostały właściwie udokumentowane. Plagiat, 
rozumiany jako kradzież i/lub prezentowanie idei i słów innych osób jako własnych, bez 
wskazywania źródeł, w celu osiągnięcia korzyści lub uzyskania zaliczenia (oceny), jest nie-
dopuszczalny na chrześcijańskiej uczelni wyższej. Wszystkie przypadki plagiatu będą zgła-
szane wiceprezydentowi ds. akademickich, w celu podjęcia dalszych działań.  Zob. część po-
święcona środkom dyscyplinarnym. 

 

OCENY 

Wykaz zrealizowanych kursów i otrzymanych ocen dostępny jest na portalu studenckim pod 
adresem students.tcmi.edu. Informacje o ocenach zostają zaktualizowane zaraz po tym, jak 
wykładowca złoży je w biurze Instytutu. W niektórych przypadkach kurs oznaczony jest jako 
IP (ang. in progress, w trakcie), co oznacza, że wykładowca nie przesłał jeszcze oceny koń-
cowej lub student realizuje dany kurs w trybie indywidualnym. Jeśli miesiąc po ukończeniu 
kursu na portalu nadal nie ma informacji o otrzymanej ocenie, prosimy o kontakt z Biurem 
ds. studenckich. Wszelkie wnioski o modyfikację oceny należy kierować do Dziekana, który 
przed podjęciem decyzji przeanalizuje prace studenta i skonsultuje się z wykładowcą. 

A 93-100% 4.00 punkty kredytowe 
A- 90-92% 3.67 punktu kredytowego 
B+ 86-89%  3.33 punktu kredytowego 
B 83-85% 3.00 punkty kredytowe 
B- 80-82% 2.67 punktu kredytowego 
C+ 76-79% 2.33 punktu kredytowego 
C 73-75% 2.00 punkty kredytowe 
C-  70-72% 1.67 punktu kredytowego 
D+ 66-69% 1.33 punktu kredytowego 
D 63-65% 1.00 punkt kredytowy 
D- 60-62% 0.67 punktu kredytowego 
F poniżej 60% 0.00 punktów kredytowych 
AU wolny słuchacz 0.00 punktów kredytowych 
I niekompletny 0.00 punktów kredytowych 
P zaliczenie 0.00 punktów kredytowych 
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I - niekompletne: wykładowca może przyznać taką ocenę, gdy szczególne okoliczności 
uniemożliwiają studentowi ukończenie wszystkich zadań wymaganych w ramach kursu. Oce-
na „I” musi w ciągu 3 miesięcy zostać zastąpiona oceną właściwą, lub zostanie zmieniona na 
„F” (niezaliczony). Okres ten, w drodze wyjątku, może przedłużyć jedynie Dziekan uczelni. 

 

POWTARZANIE KURSÓW  

Zaleca się, aby studenci, którzy otrzymali ocenę F lub niższą za kurs nieobowiązkowy, po-
wtórzyli go tak szybko, jak to możliwe, aby nie dopuścić do trwałego obniżenia średniej 
ocen. Każdy z kursów obowiązkowych, z którego student otrzyma ocenę C- lub niższą musi 
zostać powtórzony, a nowa ocena zastąpi wcześniejszą. Powtarzane kursy zostaną odpowied-
nio oznaczone na końcowym wykazie kursów. W przypadku powtarzania kursów studentowi 
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Kurs można powtarzać maksymalnie trzy razy.  

 

NADZÓR AKADEMICKI I ZAWIESZENIE  

Jeśli w czasie studiów średnia ocen studenta (grade point average, GPA) spadnie poniżej 3 
punktów, student zostanie poddany następującym działaniom dyscyplinującym: 

1. Jeśli po ukończeniu pierwszych 4 kursów w danym programie studiów, średnia ocen 
studenta (GPA) będzie niższa niż 3.00 punkty, student otrzyma pisemne zawiadomienie 
z Biura ds. studenckich. Kopia zawiadomienia zostanie przesłana do Dziekana ds. aka-
demickich.  

2. Student, który po ukończeniu pierwszych 4 kursów, będzie miał średnią (GPA) niższą 
niż 3.00, będzie mógł uczestniczyć tylko w 2 innych kursach z listy wymagań, w celu 
podniesienia średniej ocen (GPA) do satysfakcjonującego poziomu. Decyzja, które kon-
kretnie kursy będzie mógł zrealizować zostanie podjęta w biurze Dziekana ds. akade-
mickich. W czasie nadzoru akademickiego student nie może rejestrować się na jakie-
kolwiek inne kursy z wyjątkiem wskazanych przez Dziekana. 

3. Jeśli po zrealizowaniu dwóch wskazanych kursów (tzn. po zaliczeniu 6 kursów danego 
programu studiów) student podniesie średnią ocen (GPA) powyżej 3.00 punktów, Insty-
tut TCMI przeanalizuje pracę akademicką studenta i podejmie decyzję w sprawie konty-
nuacji studiów.  

4. Jeśli po realizacji dwóch kursów wskazanych przez Dziekana średnia ocen studenta 
(GPA) będzie niższa niż 3.00 punkty, student zostanie zawieszony (na określony czas) 
lub skreślony z programu (na stałe). 

5. Student może ubiegać się o przywrócenie na studia po zawieszeniu, składając pisemną 
prośbę do Dziekana ds. akademickich i Komisji Rekrutacyjnej. Złożona prośba zostanie 
rozpatrzona przez Komisję Rekrutacyjną. 
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REZYGNACJA ZE STUDIÓW  

Na każdym etapie student może złożyć rezygnację z dalszych studiów, kierując pi-
semną prośbę w tej sprawie do Biura ds. studenckich. Jeśli student, który zrezygnował 
ze studiów, zapragnie wznowić naukę, musi ponownie złożyć podanie o przyjęcie na 
studia, poddając się aktualnej procedurze rekrutacyjnej. Wobec ocen uzyskanych pod-
czas wcześniejszej nauki stosowana będzie zasada „aktualności” (ang. recency, patrz 
powyżej).  

 

GRADUACJA 

By ukończyć studia, student musi wykazać się średnią ocen (GPA) w wysokości 3.00 lub 
wyższą. By uczestniczyć w graduacji w danym roku, do dnia 31 marca należy wypełnić 
wszelkie wymagania programu studiów, łącznie ze zintegrowaną refleksją w przypadku pro-
gramu Master of Arts i pracą magisterską w przypadku programu Master of Divinity. 

Gdy student będzie zbliżał się do ukończenia studiów i graduacji, Biuro ds. studenckich prze-
każe mu wszelkie niezbędne informacje i instrukcje.   
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ŚRODKI DYSCYPLINARNE 

Wszyscy studenci Instytut TCMI zobowiązani są manifestować charakter chrześcijański we 
wszystkich aspektach swojego życia. Instytut TCMI zastrzega sobie prawo zawieszenia stu-
denta lub poddaniu go działaniom dyscyplinarnym (zob. poniżej) ze strony pracowników ad-
ministracyjnych lub kadry wykładowej, jeśli wystąpią przesłanki nakreślone poniżej. 

 

PRZESŁANKI AKADEMICKIE 

Wszyscy studenci zobowiązani są do stałego postępu w realizacji programu studiów i wierno-
ści w przygotowaniu do zajęć i uczestniczeniu w nich. Studenci, którzy nie spełnią tego kryte-
rium, zostaną poproszeni o zawieszenie swojej nauki w Instytucie TCMI. By ukończyć stu-
dia, student musi utrzymać średnią ocen (GPA) w wysokości co najmniej 3.00 punktów. Niż-
sza średnia ocen będzie skutkowała zawieszeniem w programie studiów. Wszelkie odwołania 
od otrzymanych ocen należy kierować do Dziekana Instytutu TCMI.  

 

PRZESŁANKI Z ZACHOWANIA 

Wszyscy studenci zobowiązani są manifestować rozwój charakteru chrześcijańskiego. Poniż-
sze zachowania są niestosowne wśród chrześcijan i są podstawą do zawieszenia studenta:  

• zachowania niemoralne, szczególnie niewłaściwe zachowania seksualne (pozamałżeńska 
lub homoseksualna aktywność seksualna) lub przestępcze. Dotyczy to także korzystania sieci 
internetowej Instytutu TCMI w uzyskaniu dostępu do nieprzyzwoitych/niestosownych treści. 

• świadome łamanie i/lub odmowę przestrzegania zasad i/lub praktyk obowiązujących w In-
stytucie TCMI (w tym zasad dotyczących plagiatu). 

• zachowania które zakłócają społeczność Instytutu TCMI, np. ustawiczne zakłócanie prze-
biegu zajęć, zakłócanie porządku i/lub agresja na terenie lokalizacji kursu lub bezpośredniej 
okolicy, agresywna korespondencja lub rozmowy telefoniczne itp. 

• wszelkie zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu studentów, pracowników i majątku 
Instytutu TCMI. 

• posiadanie, spożywanie lub dystrybuowanie narkotyków, nikotyny lub alkoholu. 

  

PROGRESYWNY MODEL DZIAŁAŃ DYSCYPLINARNYCH 

Za działania dyscyplinarne wobec studentów odpowiada wice-prezydent ds. rozwoju eduka-
cyjnego i do niego należy kierować wszelkie informacje o postępowaniu studentów, które 
wymagałoby podjęcia działań dyscyplinarnych. Przesłanki do zawieszenia z przyczyn aka-
demickich lub behawioralnych (zachowania) zostały przedstawione powyżej. Przed podję-
ciem decyzji o zawieszeniu, może być zastosowany progresywny model działań dyscyplinar-
nych, obejmujący: ostrzeżenie ustne, ostrzeżenie pisemne, niezaliczenie zadań w ramach kur-
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su, niezaliczenie kursu, nadzór, a ostatecznie zawieszenie w programie studiów. Wice-
prezydent ds. rozwoju edukacyjnego podejmie decyzję o zawieszeniu po konsultacji z oso-
bami, których opinia ma znaczenie w przypadku danego studenta. Każde podjęte działanie 
zostanie odnotowane i zachowane w aktach studenta.  

Po podjęciu decyzji o działaniach dyscyplinarnych student, którego one dotyczą, otrzyma 
pisemne zawiadomienie o decyzji, z wyjątkiem przypadku ostrzeżenia ustnego. 

 

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI  
Instytut TCMI nie dyskryminuje nikogo ze względu na wiek, rasę, płeć, niepełnosprawność 
ani przynależność denominacyjną. Zasada niedyskryminacji odnosi się do działań lub zanie-
dbań związanych z obroną praw wynikających z przedstawionych powyżej postanowień. 
Wszelkie skargi studenci powinni kierować pisemnie do Dziekana uczelni. Decyzja Dziekana 
zostanie przedstawiona w formie pisemnej studentowi, który złożył skargę. Jeśli student nie 
zgadza się z decyzją Dziekana, może przedstawić pisemne oświadczenie o braku zgody i 
wszystkie stosowne informacje Prezydentowi Instytutu TCMI. Wspólna decyzja Dziekana i 
Prezydenta ma charakter ostateczny. 

 

SKARGI  
Studenci mogą składać skargi w formie pisemnej w Biurze ds. studenckich. Zostaną one roz-
patrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia.  

 

INFORMACJE KONTAKTOWE 

Dziekan dean@tcmi.edu 
Dziekanat registrar@tcmi.edu 
Sprawy studenckie studentservices@tcmi.edu 
Opłaty i podróż haus@tcmi.edu 
Rejestracja registration@tcmi.edu 
Biblioteka library@tcmi.edu 
Sprawy informatyczne admin@tcmi.edu 

 

 

Przewodnik ten powstał w celu przedstawienia zasad i procedur stosowanych w Instytu-
cie TCMI. Wszystkie zawarte w nim informacje mogą zostać zmienione bez konieczno-
ści wcześniejszego powiadomienia i nie należy ich traktować jako zobowiązań Instytutu 
w sensie prawnym. Instytut TCM International zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, 
planów, zasad i praktyk opisanych w tym Przewodniku, jeśli będą tego wymagać oko-

liczności, uwarunkowania operacyjne lub kwestie finansowe.  


