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Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu, które zostało zaprojektowane specjalnie na
Państwa życzenie, w zakresie:

Uprawnienia jednostki uczelni do nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego. Procedury nadawania stopnia doktora
habilitowanego i tytułu naukowego – aspekty prawne w praktyce
oraz proponowane zmiany. Szkolenie Premium.

Ostrów Tumski

Krasnal Chrapek

22-23-24 listopada 2015 r.
Hotel*** Patio we Wrocławiu
Hotel*** Patio usytuowany jest w dwóch malowniczych kamieniczkach, 100 metrów od
wrocławskiego Rynku, w cieniu jednej z największych wrocławskich świątyń. Wyjątkowa
architektura łączy w sobie piękno dziewiętnastowiecznej fasady z futurystycznym wnętrzem.
Hotel istnieje od 1996 roku i trwale wpisał się w architektoniczny wizerunek jednej
z najpiękniejszych uliczek Starego Miasta. Oprócz części hotelowej i biurowej, kompleks
mieści również kameralną Restaurację Patio, sale konferencyjne oraz gabinet masażu
tajskiego. Hotel Patio znajduje się w odległości jedynie 1 km od historycznego Ostrowa
Tumskiego. Kilka minut jazdy oddziela hotel od dworca kolejowego we Wrocławiu.
Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Charakterystyczny
krajobraz centrum miasta, rozłożonego na wysepkach i obu brzegach Odry, zapewnił miastu
miano Polskiej Wenecji. Wrocław jest miastem o bogatej i burzliwej historii. Czasy
wczesnego średniowiecza przypomina Ostrów Tumski, na którym zachował się
w doskonałym stanie jeden z najpiękniejszych w Europie zespołów architektury sakralnej.
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Ekspert
Zajęcia prowadzi adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania
naukowe koncentruje wokół prawa i postępowania podatkowego, prawa szkolnictwa
wyższego, prawa cywilnego oraz autorskiego. Ekspert z zakresu prawa szkolnictwa
wyższego. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w pracach
sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Autor publikacji z zakresu problematyki kariery naukowej i akademickiej.
PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I (22 listopada 2015 r.)
14:00 - zakwaterowanie,
16:00-19:00 - powitanie Uczestników, zajęcia integrujące grupę.
19:30 - kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu.
Dzień II (23 listopada 2015 r.)
Godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia:
Uprawnienia jednostki uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
1. Kto może ubiegać się o uzyskanie uprawnień?
2. Wniosek o uzyskanie uprawnień: co jest ważne, a czego należy unikać?
3. Postępowanie przed Centralną Komisją ds. stopni i tytułów naukowych oraz Radą
Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. Zaskarżanie odmownych decyzji Centralnej Komisji.
5. Zawieszenie i utrata uprawnień.
6. "Odzyskiwanie" utraconych uprawnień.
7. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje.
Dzień III (24 listopada 2015 r.)
Godz. 8:30 – rozpoczęcie szkolenia:
Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego i tytułu naukowego – aspekty
prawne w praktyce oraz proponowane zmiany.
1. Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:
a) warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
b) przebieg postępowania habilitacyjnego:
 wniosek,
 czynności dokonywane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
 czynności dokonywane przez komisję habilitacyjną,
c) nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
d) sądowa kontrola przewodu habilitacyjnego.
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2. Nadawanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania
stopnia doktora habilitowanego:
a) podmioty uprawnione,
b) warunki nadania,
c) kontrola zasadności nadania uprawnień.
3. Uzyskiwanie tytułu naukowego:
a) warunki uzyskania tytułu naukowego,
b) postępowanie o nadanie tytułu:
 wniosek,
 postępowanie przed radą jednostki,
 postępowanie przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów,
c) sądowa kontrola postępowania o nadanie tytułu naukowego.
4. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje.

Termin: 22-23-24 listopada 2015 r.
Miejsce: Hotel*** Patio we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 25
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 29 października: 1.665 zł.*
Cena regularna: 1.850 zł.*
Cena zawiera:
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
- indywidualne konsultacje z Wykładowcą,
- noclegi w pokoju 2-os. (22/23 i 23/24 listopada), dopłata 100 zł do „jedynki”(za pobyt),
- pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
- zajęcia integracyjne (m.in. zwiedzania Afrykarium),
- prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania!
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 29 października: 1.170 zł.*
Cena regularna: 1.300 zł.*
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy
w czasie szkolenia oraz konsultacje z Wykładowcą.
* 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 6 listopada!!!
Liczba miejsc szkoleniowych i noclegowych jest ograniczona.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
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Galeria

Szczegóły na stronie www.optima.edu.pl w zakładce „Szkolenia Premium”
oraz w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 58 552 40 20
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