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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na trzydniowe Szkolenie Premium na temat:

Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji prawnych.
Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim.

4-5-6 listopada 2015 r., Sopot
Sopot jest nadmorską miejscowością turystyczną o statusie uzdrowiska, tworzącą
wspólnie z pobliskim Gdańskiem i Gdynią ponad milionową aglomerację trójmiejską.
Od strony lądu Sopot osłaniają zalesione wzgórza morenowe, od strony morza osłaniający
Zatokę Gdańską Półwysep Helski, dzięki czemu wody sopockich plaż są cieplejsze niż
w innych miejscach nad Bałtykiem. Niepowtarzalny charakter nadają miastu secesyjne
kamieniczki i wille otoczone drzewami, zabytkowe parki oraz piękne, zadbane ogrody.
Od października do marca na Placu Zdrojowym u nasady mola czynne jest lodowisko
Monciak, czyli prowadząca do mola ulica Bohaterów Monte Cassino. Monciak to
najsłynniejszy w kraju deptak, przy którym mieszczą się liczne puby i galerie, a latem
prezentują się uliczne teatry wędrowne i muzycy oraz liczne wystawy.
Ekspert
Zajęcia poprowadzi Piotr Szumliński - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Postępowania
Administracyjnego WPiA UJ, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz
doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów
normatywnych uczelni, obsługi funduszu pomocy materialnej oraz przyznawania świadczeń
pomocy
materialnej
dla
studentów
i
doktorantów
jako
przewodniczący
i wice-przewodniczący komisji stypendialnych, a także tworzenia wzorów oraz wydawania
decyzji administracyjnych z zakresu spraw studenckich. Ekspert z zakresu zastosowania
przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach
studenckich, problematyki opłat za studia i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów.
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Szkolenie obejmuje omówienie regulacji prawnych w zakresie przeprowadzania przewodów
doktorskich, tj. od warunków wszczęcia przewodu do warunków, jakim powinien odpowiadać
dyplom doktorski. Szkolenie uwzględnia ostatnią nowelizację ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz nowe rozporządzenie
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I (4 listopada 2015 r.)
15:00 – zakwaterowanie, obiad,
16:30 – powitanie uczestników szkolenia, zajęcia integrujące grupę,
19:00 – kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu.
DZIEŃ II i III (5-6 listopada 2015 r.)
Godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia.
1. Ustalenie potrzeb uczestników szkolenia.
2. Dyskusja w zakresie najczęściej pojawiających się problemów.
3.Regulacje prawne w zakresie przeprowadzania przewodów doktorskich
z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
4. Studia doktoranckie a przewody doktorskie.
5. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego.
6. Odpłatność za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
7. Promotor, kopromotor, drugi promotor i promotor pomocniczy.
8. Rozprawa doktorska.
9. Etapy przewodu doktorskiego:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, a także promotora
pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,
b) wyznaczenie recenzentów,
c) przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
d) przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
e) nadanie stopnia doktora.
10. Zaskarżanie uchwał podejmowanych w przewodach doktorskich.
11. Wspólne przewody doktorskie.
12. Warunki wydania dyplomów doktorskich.
13. Rozwiązywanie zadań praktycznych dotyczący problematyki przewodów
doktorskich.
14. Podsumowanie szkolenia.
Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej,
przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia,
polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie przypadków (case study), wymianie
doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia
prowadzone są także konsultacje indywidualne.
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Termin: 4-5-6 listopada 2015 r.
Miejsce: Sopot, Hotel Villa Aqua, ul. Zamkowa Góra 35
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9 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. (4/5 i 5/6 listopada), dopłata 100 zł do „jedynki”(za pobyt),
- pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
- zajęcia integracyjne (m.in. 3-godzinna wejściówka do AQUA PARK w Sopocie),
- prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania!
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9 października: 1.071 zł.*
Cena regularna: 1.190 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 21 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
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