REGULAMIN STUDENTA
WYŻSZEJ SZKOŁY
TEOLOGICZNO-SPOŁECZNEJ
W WARSZAWIE

NORMY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
1.
Pisma kanoniczne Starego i Nowego Testamentu są dla nas najważniejszym kryterium
naszych wartości, postaw i zachowań.
2.
Chcemy, aby wzajemne akceptowanie siebie w miłości, łagodności, cierpliwości i
pokorze było podstawową normą życia studentów (por. Gal 5:22).
3.
Chcemy zachęcać się wzajemnie do chrześcijańskiej dojrzałości przez mówienie
prawdy w miłości we wszystkich dziedzinach naszego życia.
4.
Chcemy, by nasza mowa była czysta, pozbawiona wulgaryzmów: przekleństw i
nieprzyzwoitych słów.
5.
Ze względu na Chrystusa chcemy szanować i doceniać wyjątkowość każdej osoby, a
więc także naszą różnorodną przynależność denominacyjną, rasową, narodową i kulturową
oraz różnorodność naszych osobowości, darów i powołań.
6.
Odrzucamy postawę chciwości, zazdrości, pychy, pożądliwości, wrogości i
nieprzebaczenia oraz wszelkie uprzedzenia dotyczące rasy, narodowości, płci, a także
poziomu wykształcenia i społeczno-ekonomicznego statusu danej osoby.
7.
Odrzucamy oszustwo, kradzież, pijaństwo, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków
oraz niemoralne zachowania seksualne, takie jak współżycie przedmałżeńskie, cudzołóstwo,
zachowania homoseksualne i pornografia.
8.
W przypadku konfliktu lub grzechu chcemy postępować zgodnie z ewangelicznymi
zasadami i dążyć do poprawy, przebaczenia, pojednania i przywrócenia harmonii w naszych
wzajemnych stosunkach.
9.
Chcemy dążyć do postawy wzajemnej uległości na wzór Chrystusa, będąc świadomi
tego, że czasami powinniśmy zrezygnować z naszych osobistych praw i upodobań ze względu
na sumienie naszych bliźnich i dobro naszej społeczności.
ŻYCIE DUCHOWE
1.
Uważamy, że w kształceniu teologicznym ważne jest nie tylko stawianie sobie
wysokich wymagań akademickich, ale także dbałość o właściwe życie duchowe.
2.
Student Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej (zw. dalej Uczelnią) ma obowiązek
dbać o rozwój własnego życia duchowego poprzez:
1)
codzienne osobiste rozważanie Słowa Bożego i modlitwę w czasie wolnym od innych
obowiązkowych zajęć wynikających z programu studiów,
2)
uczestniczenie we wspólnych modlitwach w grupach lub z całą społecznością Uczelni,
3)
uczestniczenie w nabożeństwach niedzielnych zboru wskazanego przez władze
Uczelni,
4)
uczestniczenie w nabożeństwach i modlitwach zainicjowanych przez studentów lub
wykładowców Uczelni,
5)
korzystanie z porady Duszpasterza akademickiego, mentorów i wykładowców
Uczelni.
3.
Na okres studiów w Uczelni studenci stacjonarni powinni przynależeć do jednego ze
zborów warszawskich.

PROCEDURY DYSCYPLINARNE
1.
Studenci powinni podporządkować się zasadom życia społecznego i duchowego
przyjętym przez Uczelnię. Chociaż osobiste przekonania studentów mogą się różnić od tych
zasad, to w czasie, gdy pozostają oni pod jurysdykcją Uczelni, są zobowiązani do ich
przestrzegania.
2.
Każde zachowanie zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nim, które świadczy o tym,
że student łamie przyjęte przez Uczelni normy życia społecznego, stanowi podstawę do
działań dyscyplinarnych wobec niego.
3.
Wszelkie problemy dyscyplinarne powinny być zgłaszane do Rektora lub Dziekana.
W związku z tym mogą być zastosowane następujące procedury dyscyplinarne:
1)
rozmowa z Rektorem,
2)
rozmowa z Dziekanem,
3)
upomnienia,
4)
kary pieniężne za niszczenie mienia Uczelni,
5)
inne kary, np. odebranie stypendium,
6)
inne procedury odnoszące się do danej sytuacji.
4.
Student informowany jest pisemnie o każdym upomnieniu i o jego następstwach.
5.
Jeśli pomimo dwóch upomnień pisemnych student nadal przekracza normy przyjęte
przez Uczelnię, musi stanąć przed Komisją Dyscyplinarną.
6.
W skład Komisji Dyscyplinarnej powoływanej przez Senat wchodzą: Rektor, Dziekan,
jeden z wykładowców oraz przedstawiciel studentów nie mający prawa do głosowania. W
razie nieobecności któregoś z członków Komisji, Rektor wyznacza zastępcę.
7.
Komisja ma prawo oczekiwać od studenta dobrowolnego opuszczenia Uczelni, jeśli
prezentuje on postawy i zachowania odmienne od uznawanych przez Uczelnię lub nie może
sprostać wymaganiom naukowym.
8.
W przypadku poważnego naruszenia uznawanych przez Uczelnię norm życia
społecznego lub niesatysfakcjonujących osiągnięć naukowych Komisja Dyscyplinarna może
zdecydować o:
1)
pozbawieniu studenta pełnienia wyznaczonych funkcji,
2)
oddaniu na okres próbny pod ścisły nadzór Dziekana,
3)
wystąpić z wnioskiem do Dziekana o skreśleniu z listy studentów.
9.
W przypadku skreślenia z listy studentów osoba ubiegająca się o ponowne przyjęcie
na Uczelnię musi postępować zgodnie z procedurą opisaną w paragrafach dotyczących
przyjęcia na Uczelnię.
10.
Osoba skreślona z listy studentów może odwołać się od decyzji Komisji
Dyscyplinarnej do Senatu. Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty decyzji podjętej
przez Komisję Dyscyplinarną.
INNE POSTANOWIENIA
1.
Student ma obowiązek stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na
terenie Uczelni.

2.
3.

Student nie może spożywać alkoholu na terenie Uczelni ani poza nim.
Na zajęcia nie wolno przynosić napojów i jedzenia.
REGULAMIN AKADEMIKA

1.
Zakwaterowanie w akademiku obejmuje okres określony w porozumieniu pomiędzy
Uczelnią a Studentem.
2.
W innych terminach zakwaterowanie możliwe jest po uzgodnieniu z Kierownikiem
Dziekanatu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
3.
Na terenie Uczelni zabronione jest palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków
oraz posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych.
4.
Studenci zamieszkujący akademik powinni przestrzegać norm życia społecznego
przyjętych przez Uczelnię.
5.
Wchodzenie do pokoju bez zezwolenia mieszkającego tam studenta stanowi
naruszenie norm życia społecznego i może prowadzić do działań dyscyplinarnych.
6.
Zabrania się hałasowania (głośne rozmowy, trzaskanie drzwiami, głośne słuchanie
muzyki itp.). Słuchanie muzyki jest dozwolone tylko wtedy, kiedy nie przeszkadza to innym
studentom, zwłaszcza współlokatorom.
7.
Dozwolone jest granie na instrumentach pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym
studentom.
8.
Zabrania się biegania i uprawiania innych sportów w korytarzach i pokojach
akademika.
9.
W akademiku obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00. Cisza obowiązuje także
podczas zjazdów studentów zaocznych, w czasie trwania zajęć.
10.
W akademiku zabrania się włączania i instalowania: grzałek, kuchenek
mikrofalowych, lodówek i grzejników elektrycznych.
11.
Zabrania się używania świeczek, fajerwerków i wszystkiego, co mogłoby
spowodować zaprószenie ognia.
12.
Zabrania się przyjmowania gości na nocleg w akademiku. Wszyscy goście powinni
opuścić akademik przed godziną 21:30.
13.
Kobiety nie mogą przebywać w pokojach mężczyzn, a mężczyźni w pokojach kobiet.
Kobiety nie mogą przebywać na terenie akademika męskiego, a mężczyźni na terenie
akademicka żeńskiego, między 21:30 a 7:00.
14.
Studenci są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w budynku Uczelni i w jego
otoczeniu. Każdy student ma obowiązek utrzymać w czystości swój pokój i przydzielony mu
rejon.
15.
Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia należy zgłaszać do Administratora budynku.
16.
Studenci ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie rozmyślne i rozmyślne
zniszczenia w Uczelni.
17.
Zabrania się oklejania, malowania lub dziurawienia drzwi, ścian i mebli.
18.
Zabrania się malowania i tapetowania pokoi.
19.
Zabrania się pozostawiania czegokolwiek w korytarzach akademika.
20.
Zabrania się wynoszenia i przemieszczania mebli w pokojach.
21.
Zabrania się posiadania zwierząt.

22.
23.
24.

Zabrania się dorabiania kluczy.
Zabrania się przygotowywania ciepłych posiłków w akademiku.
Zabrania się podawania kodu wejściowego osobom spoza Uczelni.
PRZEPISY KOŃCOWE

1.
Zmian w Regulaminie Studenta może dokonywać Senat na wniosek Rektora lub
Dziekana.
2.
Regulamin Studenta wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Senat.

