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Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na  trzydniowe Szkolenie Premium skierowane do pracowników 

administracji dziekanatowej zajmujących się obsługą studenta, pracowników administracji 

centralnej odpowiedzialnych za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów oraz za 

prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów, a także do osób zainteresowanych 

prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów na temat:  

Vademecum administracyjnej obsługi studiów  

- od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić 

dokumentację studencką - aspekty prawne i praktyczne. 

  

15-16-17 listopada 2015 r.,  Hotel Logos*** w Krakowie 

 
Kraków to gród z bardzo długą historią, sięgającą prehistorycznych czasów. Osadnictwo na 
tym terenie datuje się na 200 tysięczny rok przed naszą erą. W 966 miasto jest już 
wspominane jako prężny ośrodek handlu. Od tego czasu jego pozycja systematycznie 
umacniała się. W historii Polski odegrał kluczową rolę, przez długi czas pełniąc rolę stolicy. 
W okresie tym przeżywał bujny okres, stając się wizytówką kwitnącego, europejskiego 
mocarstwa. Dzisiaj Kraków szczyci się świetnie zachowanymi zabytkami. W urokliwej, 
pełnej historii scenerii rozwija się bogate życie kulturalne – miasto to jest uważane za 
kulturalną stolicę Polski.  
 

Ekspert 

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Matukin-Szumlińska - absolwentka Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia 

doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik 

administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Posiada praktyczną wiedzę oraz 

doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze 

formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, tworzenia wewnętrznych 

aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania 

procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od kilku lat zajmuje się 

także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla 

największych uczelni publicznych w Polsce. 
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WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLENIA 

DZIEŃ I (15 listopada 2015 r.) 

14:00 – zakwaterowanie,  
16:00-18:30 – powitanie Uczestników, zebranie od Uczestników  potrzeb w zakresie 

szkolenia, pierwsza część szkolenia, 
19:00 – kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu. 

Dzień II i III (16-17 listopada 2015 r.) 

1. Wiadomości wstępne: 
a) podstawowe akty prawne, 
b) proponowane zmiany - projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 17 kwietnia 2015 r., 
c) dlaczego Uczelnia ma obowiązek dokumentować przebieg studiów? 
d) gromadzenie danych osobowych studentów, 
e) zasady prowadzenia teczki akt osobowych studenta. 

2. Dokumenty postępowania rekrutacyjnego: 
a) dokumenty wymagane od kandydata na studia,  
b) dokumenty postępowania kwalifikacyjnego, 
c) dokumenty wymagane od cudzoziemców, 
d) dokumentacja związana z rozpoczęciem studiów. 

3. Dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej: 
a) legitymacja studencka (papierowa i ELS), 
b) indeks i e-indeks, 
c) protokoły zaliczenia przedmiotu, e-protokoły, 
d) karty okresowych osiągnięć, e-karty, 
e) inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów z uwzględnieniem wymogów 

przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. 
4. Dokumentacja pomocy materialnej (ogólne wymogi formalne): 

a) wnioski o przyznanie świadczeń, 
b) dokumenty źródłowe będące podstawą ustalenia uprawnień, 
c) oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. 

5. Dokumentacja związana z ukończeniem studiów: 
a) protokół egzaminu dyplomowego, 
b) dyplomy ukończenia studiów (ministerialne i uczelniane wzory dyplomów), 

 niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
 wyzwania i zagrożenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę tworząc uczelniany 

wzór dyplomu, 
 przepisy przejściowe. 

c) nowy wzór suplementu do dyplomu, 
 założenia suplementu do dyplomu, 
 struktura suplementu do dyplomu i jego treść, 
 wskazówki dla uczelni w zakresie wypełniania suplementów według starych  

i nowych przepisów: 
o informacja o posiadaczu dyplomu, 
o informacja o dyplomie, 
o informacja o poziomie wykształcenia, 
o informacja o treści studiów i osiągniętych wynikach, 
o informacja o uprawnieniach posiadacza dyplomu, 
o dodatkowe informacje, 
o poświadczenie suplementu, 
o informacja o krajowym systemie szkolnictwa wyższego, 

d) zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich 
odpisów, w tym także w językach obcych. 

6. Dokumentacja zbiorowa: 
a) album studenta, 
b) rejestr wydanych legitymacji i indeksów, 
c) protokoły zaliczenia przedmiotów, 
d) księga dyplomów. 



______________________________________________________________________________ 

Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c. NIP 9571073089  REGON 222066079 

Siedziba: ul. Do Studzienki 26, 80-227 Gdańsk  tel. 58 552 40 20 fax. 58 727 99 33 

www.optima.edu.pl e-mail: optima@optima.edu.pl 

7. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów: 
a) przeniesienie do/z innej uczelni, 
b) sprostowania, 
c) wydawanie duplikatów, 
d) wydawanie odpisów, wyciągów, 
e) zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów) a dokumenty 

przebiegu studiów, 
f) legalizacja dokumentów, 
g) opłaty za wydanie dokumentów. 

8. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania 
dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.  

9. Na co należy szczególnie zwrócić uwagę. 
10. Podsumowanie i dyskusja. 

 
 

Termin: 15-16-17 listopada 2015 r. 

Miejsce: Kraków, Hotel*** Logos, ul. Szujskiego 5 (600 metrów od Rynku Głównego) 

Cena regularna: 1.850 zł.* 

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21 października: 1.665 zł.* 

Cena zawiera: 
- udział w szkoleniu, konsultacje z Trenerem, Certyfikat ukończenia szkolenia, 
- merytoryczne i techniczne  (teczka, notatnik, długopis) materiały szkoleniowe, 
- noclegi w pokoju 2-os., dopłata  do „jedynki” wynosi 100 zł (pobyt), 
- pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy), 
- zajęcia integracyjne oraz prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika. 

 
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania! 
Cena regularna: 1.300 zł.* 
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 21 października wynosi: 1.170 zł.* 
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady, serwis kawowy 
w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.  

* szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.  
W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT. 

 

UWAGA!  
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 30 października!!! 

Liczba miejsc szkoleniowych i noclegowych jest ograniczona. 
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

 

  

Szczegóły na stronie www.optima.edu.pl oraz  

w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 58 552 40 20 


