
 

 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu firmy szkoleniowej Wojciech Górecki - Szkolenia.pl chcielibyśmy zaprosić Państwa na  
wyjazdowe szkolenie z cyklu: 

„PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I AWANS NAUKOWY 2015 - 
ZMIANY, WYROKI, TRENDY. NOWY SPOSÓB OCENIANIA PRZEZ PKA” 

18-20 listopada 2015r.  

Jest to już kolejne szkolenie organizowane przez naszą firmę poświęcone bieżącym sprawom,             

z którymi stykają się pracownicy uczelni wyższych w codziennej praktyce. Szkolenia o tej i pokrewnej 

tematyce realizujemy już od 2009 roku, co pozwoliło nam jako firmie szkoleniowej, zdobyć duże 

doświadczenie w tej dziedzinie. Starannie dobrana kadra ekspertów oraz odpowiedni zakres szkolenia 

powodują, iż nasza oferta pozwoli spełnić Państwa oczekiwania.  

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli przedstawić i omówić swoje indywidualne problemy,  

z którymi spotykają się w swojej codziennej pracy.  

W trakcie trzech dni szkoleniowych pełniony będzie dyżur przez eksperta KPA, który 

będzie do Państwa dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji.  

Prowadzący:   
 

 Marcin Chałupka - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. 

Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany  

z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 

KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik 

prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Członek Zespołu realizatorów projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego" w Fundacji 

Rektorów Polskich. Wpisany na Listę Ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady 

Radców Prawnych. 



 

 

 

Dyżur ekspercki: 
 

 Maria Jakubik-Grzybowska - ekspert Gazety Samorządu                                                     

i Administracji, pracownik administracji samorządowej w latach 2004-2007, doktorant na Wydziale 

Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.  

 

Miejsce Szkolenia:  

Dworek Prawdzic, Niechorze, ul. Szczecińska 15. Doskonałe miejsce aby połączyć formę szkolenia 

z wypoczynkiem. Nowo odrestaurowany budynek o pięknej, stylowej architekturze, położony jest na 

szczycie wydmy przy samej plaży. Na terenie obiektu znajduje się basen, jacuzzi, sala fitness, które 

nieodpłatnie będą udostępnione uczestnikom szkolenia. Dodatkowo można skorzystać  

z szeregu zabiegów i usług kosmetycznych. Szczegóły na temat obiektu można uzyskać pod adresem: 

www.prawdzic.pl  

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2015r. w Niechorzu. Warunkiem uczestnictwa jest 

dokonanie wpłaty na konto bankowe organizatora szkolenia: 62 1140 2017 0000 4802 1045 

8265 , oraz przesłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy: 

gorecki@szkoleniaszczecin.pl lub na numer faxu: 91-886-54-63. 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 1 350,00 zł. (plus VAT 23%) i obejmuje koszt 

szkolenia, materiały, opiekę koordynatora, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach                 

2-osobowych (dopłata do pokoju 1-osobowego - 180 zł.). Dla Uczelni, które wyślą więcej niż jedną 

osobę koszt wynosi 1 290,00 zł. (plus VAT 23%).  Liczba miejsc ograniczona. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zaproszeniem, które znajduje się w załączniku do tej 

wiadomości. Pełne zaproszenie zawiera dokładny harmonogram oraz kartę zgłoszeniową.  

Z poważaniem 

Wojciech Górecki 
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                                    PROGRAM SZKOLENIA 

                                    18-20 listopada 2015r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dzień 

12:00 - 14:00 - Rejestracja uczestników 

   

15:00-  Obiad   

 

14:00 – 19:00  Dyżur ekspercki 

   

19:00 – Kolacja 

II Dzień  

08:00 - 09.00 – Śniadanie 

 

09:00 - 11:00 - Szkolenie 

 

11:00 - 11:15 - Przerwa kawowa 

 

11:15 - 13:15 -  Szkolenie 

 

13:15 - 14:00 – Obiad 

 

14:00 – 15.30 – Szkolenie 

 

15.30-15.45 – Przerwa kawowa 

 

15.45- 17.15 - Szkolenie 

 

19:00 – Kolacja 

 

09:00 - 17:00  - Dyżur ekspercki 

 

III Dzień  

8:00 - 9:00 – Śniadanie 

 

9:00 - 11:00  - Szkolenie 

 

11:00 - 11:15 – Przerwa kawowa 

 

11:15 - 13:15  Szkolenie  

 

13:15 -14:15 – Obiad i wyjazd uczestników 

 

 

9:00 - 13:15   

               Dyżur ekspercki. 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA 

I. Wdrażanie noweli z 2014 – wnioski i błędy w uczelnianych regu-

lacjach. 

1. Statuty, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk błędów proceduralny i nie-

zgodności  z ustawą w zakresie wyborów władz uczelni i okresowych ocen 

nauczycieli akademickich (wyrok SN I PK 201/14 z 24 marca 2015). 

2. Regulaminy uznawania efektów uczelnia się. 

3. Regulaminy zarządzania własnością intelektualną i infrastrukturą badawczą 

uczelni. 

4. Regulaminy studiów. 

 

II. Nowe regulacje 2014-2015, w tym: 

1. Art. 42 ustawy a obowiązujący od 8 lipca 2015 – rządowy program kształ-

cenia na uczelniach zagranicznych. 

2. Art. 169 ustawy obowiązujące od 31 marca 2015 r. – rekrutacja. 

3. Rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i 

odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych. 

4. Rozporządzenie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów dokto-

ranckich i stypendiów doktoranckich. 

 

III.  Problemowy awans naukowy, w tym: 

1. Świat recenzji „po prof. Idziaku” 

2. Błędy postępowań awansowych a rosnąca liczba odwołań do Centralnej 

Komisji. 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 październi-

ka 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

 

IV. Nowy model ocen PKA : 

1. Nowy statut, a stare sprawy. 

2. Rozporządzenie o kryteriach podstawowych i „prekluzja” dowodowa. 

3. Omówienie nowych kryteriów szczegółowych i sposobu formułowania oceny. 

4. Asertywność wizytacyjna a uchwała 127/2015. 

5. Wybrane uzasadnienia uchwał i raporty. 

V. Prognozy 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

„PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I AWANS NAUKOWY 2015 - ZMIANY, WYROKI, 
TRENDY. NOWY SPOSÓB OCENIANIA PRZEZ PKA” 

18-20 listopada 2015r. 

 
Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1 350,00 netto (plus VAT 23%) i obejmuje: koszt materiałów szkoleniowych, pełne 
wyżywienie, nocleg w pokoju 2-osobowym (dopłata do pokoju 1-osobowego 180,00 zł.). Termin zgłoszeń upływa w dniu 09.11.2015r. 
Dla Uczelni, które wyślą więcej niż jedną osobę koszt wynosi 1 290,00 zł. (plus VAT 23%).  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie 
wpłaty na konto bankowe organizatora szkolenia: 62 1140 2017 0000 4802 1045 8265 , oraz przesłanie karty zgłoszeniowej 
na adres mailowy: gorecki@szkoleniaszczecin.pl lub na numer faxu: 91-886-54-63  

 

Wypełniona karta zgłoszenia, oraz dokonanie wpłaty na rachunek organizatora  jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu  i podstawą do 
wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Prosimy o przysłanie niniejszego zgłoszenia pocztą tradycyjną, e-mailową lub faxem.  
 

Cena uwzględnia: proces szkolenia, materiały szkoleniowe,  certyfikaty, zakwaterowanie i wyżywienie. 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uprzejmie prosimy o pisemne powiadomienie.  
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie: 
- 7 dni i powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia przysługuje zwrot dokonanej opłaty 
- krótszym niż 7 dni – zostanie potrącone 30 % ceny szkolenia 
- w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia szkolenia nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty. 
 
W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn organizatora – kwota wpłacona na rachunek organizatora zostanie zwrócona w 
ciągu 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia. 
 
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji o produktach i usługach firmy „Wojciech Górecki-szkolenia.pl”. w 
rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail. Dane nie będą 
przekazywane podmiotom trzecim. 

pieczątka firmowa oraz podpis osoby upoważnionej 

 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

 

UCZESTNIK SZKOLENIA 
Imię i nazwisko:  E-mail:  

 

Tel. kontaktowy:  

Imię i nazwisko:  E-mail:  

 

Tel. kontaktowy:  

Imię i nazwisko:  E-mail:  

 

Tel. kontaktowy:  

ZGŁASZAJĄCY 
Imię i nazwisko:  Stanowisko:  
Tel.:  Fax:  E-mail:  
FIRMA 
Nazwa:  NIP:  
Miejscowość:  Kod pocztowy:  E-mail:  

Ulica:  Nr:  Branża:  

Płatności prosimy realizować: Wojciech Górecki-Szkolenia.pl,  

Multi Bank: 62 1140 2017 0000 4802 1045 8265  

podając jako tytuł płatności: 18-20 listopada 2015r. 

mailto:gorecki@szkoleniaszczecin.pl

