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Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na  trzydniowe szkolenie wyjazdowe skierowane do władz uczelni, 

kierowników i pracowników administracji centralnej dziekanatowej, którzy zajmują się 

obsługą studentów-cudzoziemców, na temat:  

Cudzoziemcy w polskich uczelniach.  

Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji  

po ukończenie studiów - przepisy, praktyka, problemy. Szkolenie Premium. 

  

22-23-24 listopada 2015 r., Hotel*** Duet we Wrocławiu 
 

UWAGA! Zmiany! 

Szkolenie uwzględnia zmiany, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 roku 

oraz propozycje kolejnych zmian opublikowanych na stronie  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

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.  

WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLENIA 

DZIEŃ I (22 listopada 2015 r.) 

14:00 – zakwaterowanie, 
15:00 – powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki wykładowcy, 
16:30-18:45 – pierwsza część szkolenia: 
1. Ustalenie potrzeb uczestników szkolenia. 
2. Dyskusja w zakresie najczęściej pojawiających się problemów. 
3. Wiadomości wstępne. 
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DZIEŃ II (23 listopada 2015 r.) 

1. Wiadomości wstępne: 

a) regulacje prawne, 

b) podstawowe definicje, 

c) kształcenie krótkoterminowe (programy wymiany międzynarodowej, szkoły letnie), 

d) kształcenie długoterminowe (pełny cykl studiów, podwójne i wspólne dyplomy). 

2. Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce: 

a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

b) na podstawie innych zasad: 

 w oparciu o umowy międzynarodowe, 

 w oparciu o umowy zawierane przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, 

 w oparciu o decyzję właściwego ministra, 

 w oparciu o decyzję rektora uczelni, 

c) z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej. 

3. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia 

wyższe, w szczególności w zakresie: 

a) posiadanego wykształcenia na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia,  

z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.: 

 uznanie wykształcenia dla celów akademickich (na podstawy umowy 

międzynarodowej, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w drodze 

nostryfikacji), 

 autentyczności dokumentów o wykształceniu (legalizacja, apostille), 

b) stanu zdrowia, 

c) ubezpieczenia zdrowotnego z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy o cudzoziemcach, 

d) znajomości języka, w którym będą prowadzone studia z uwzględnieniem zmian 

wynikających z nowelizacji ustawy o języku polskim, 

e) wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia. 
 

DZIEŃ III (24 listopada 2015 r.) 

1. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców wynikające z toku studiów (Regulaminu 

studiów). 

2. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, 

z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych: 

a) zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców z uwzględnieniem 

zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r., 

b) zasady pobierania opłat, 

c) zwolnienia z opłat, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 

2015 r. 

3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na 

terytorium RP w związku z nową ustawą o cudzoziemcach. 

4. Pomoc materialna dla studentów cudzoziemców (zasady ogólne): 

a) podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

b) podejmujących studia na innych zasadach, 

c) podejmujących studia jako obywatele państw członkowskich UE. 

5. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców 

(statystyka zbiorcza i imienna): 

a) dla MNISW (GUS, POL-on, wg stanu na dzień 31 grudnia, do podziału dotacji), 

b) dla BUWiWM, Straży Granicznej, 

c) innych służb. 

6. Podsumowanie i dyskusja. 
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Termin: 22-23-24 listopada 2015 r. 

Miejsce: Hotel*** Duet we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja (800 metrów od Rynku) 

Cena: 1.850* 
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 29 października: 1.665 zł.* 

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

Cena zawiera: 
- udział w szkoleniu, 
- konsultacje z Ekspertem, 
- merytoryczne i techniczne  (teczka, notatnik, długopis) materiały szkoleniowe, 
- Certyfikat ukończenia szkolenia, 
- noclegi w pokoju 2-osobowym, dopłata 100 zł do 1-os. pokoju (za 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, wówczas cena wynosi: 

Cena regularna: 1.300 zł. 

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 29 października: 1.170 zł.  

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy 

w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem. 

UWAGA!  
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 6 listopada!!! 

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 


