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WEBINARY SZKOLENIOWE

Szanowni Państwo,
mam przyjemność poinformować o nowych przedsięwzięciach w charakterze szkoleniowym, adresowanych
do P.T. Przedstawicieli nauki i szkolnictwa wyższego.
Wyjaśnić należy, że w 2020 roku planowaliśmy kolejne edycje ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Nie d
 oszły one jednak do skutku z uwagi na sytuację epidemiczną. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort P.T. Uczestników przyjęliśmy, że nasze projekty należy przełożyć na rok 2021.
Nie zatrzymujemy się jednak, kontynuując cykl szkoleń online w postaci webinarów. Dla wygody
P.T. Uczestników przygotowaliśmy następujące bloki szkoleniowe:
• Pomoc materialna dla studentów
• Studia doktoranckie prowadzone na dotychczasowych zasadach
• Szkoły doktorskie w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Akademia Prodziekanów ds. Studenckich
W ramach każdego z ww. bloków przygotowaliśmy bezpłatny webinar oraz odpłatne szkolenia, realizowane zarówno jako pojedyncze, jednodniowe wydarzenia, jak i kursy obejmujące większy zakres zagadnień.
Szkolenia online realizowane są w formule pozwalającej w sposób przystępny uczestniczyć w tych
zajęciach. Program każdego z webinarów opiera się na spotkaniach w wymiarze: 90 minut + przerwa 10 minut
+ 60 minut. Formuła ta została sprawdzona w okresie od kwietnia do czerwca br. i zyskała wysokie oceny.
Zaletą zajęć jest również ich praktyczny wymiar. Program każdego z nich uwzględnia aktualne problemy oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, wypracowane już po wejściu w życie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Trzeba bowiem pamiętać, że sprawy z zakresu pomocy materialnej, czy
w ogóle indywidualne sprawy studentów i doktorantów, podlegają kontroli sądów administracyjnych.
Dodatkowe informacje, w tym szczegóły dotyczące rejestracji, można znaleźć w załączonym materiale
oraz na stronie internetowej: www.fpm.edu.pl w zakładce: Nadchodzące wydarzenia.
Wyrażam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Będę również wdzięczny
za rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowników.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

KONTAKT: sprawy organizacyjne i merytoryczne
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
płatności i faktury

Dorota Helman, tel. 664 046 857, e-mail: publikkore@gmail.com

BLOK SZKOLENIOWY
Pomoc materialna dla studentów
Webinar pt. STYPENDIUM REKTORA
Data: 4 września 2020 r., godz. 8.30-11.10
Program obejmuje m.in.:
• przesłanki przyznania stypendium rektora
• wyzwania związane z zawieszeniem wybranych form aktywności studenckiej
• aktualne problemy w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Kurs pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – STYPENDIUM SOCJALNE
Terminy webinarów (w godz. 8.30-11.10): 9 września br., 11 września br.,
14 września br. i 16 września br.
Program obejmuje m.in.:
• prawne podstawy pomocy materialnej
• organy przyznające pomoc materialną
• zasady postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
• status studenta a dostęp do pomocy materialnej
• przesłanki przyznania stypendium socjalnego i zwiększenia tego świadczenia
• odpowiednie stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów
• wniosek w przedmiocie przyznania stypendium
• dokumenty ilustrujące dochód i sytuację materialną
• przebieg postępowania
• zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej i wyjaśnienia studenta
• pojęcie rodziny studenta
• tzw. dochody pomijane
• tzw. samodzielność finansowa
• dochody z gospodarstwa rolnego
• alimenty
• dochody z zagranicy i obowiązek ich przeliczenia
• dochód uzyskany
• dochód utracony
• przykłady uzasadnień na kanwie orzecznictwa sądów administracyjnych

Webinar pt. POLICZYĆ NIEPOLICZALNE, CZYLI UPŁYW OKRESU 6 LAT JAKO PRZESŁANKA
NEGATYWNA PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ
Data: 10 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie wykładni art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• pobieranie, a nie studiowanie
• zasady obliczania okresu 6 lat
• przykładowe uzasadnienia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej z powodu
upływu okresu 6 lat

Webinar pt. ZASADY PRZELICZANIA DOCHODU UTRACONEGO I UZYSKANEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM OBNIŻENIA WYNAGRODZENIA SPOWODOWANEGO COVID-19
Data: 11 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny
• dochód po roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny
• dochód utracony i dochód uzyskany
• zmiany w art. 15oa i ich dokumentowanie
• przykładowe uzasadnienia decyzji w przedmiocie uznania dochodu utraconego

Webinar pt. TRUDNA SYTUACJA MATERIALNA, CZYLI JAK POSTĘPOWAĆ ZE STUDENTAMI
WYKAZUJĄCYMI TZW. ZEROWE DOCHODY
Data: 14 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• dochód jako przesłanka pozytywna ubiegania się o stypendium socjalne
• obowiązek współdziałania studenta z organem przyznającym się o pomoc
• stan faktyczny a ocena prawna przyjęta przez organ stypendialny
• wyjaśnienia studentów a ich kwalifikacja w orzecznictwie sądów administracyjnych
• przykładowe uzasadnienia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

Webinar pt. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA POMOCY
MATERIALNEJ
Data: 15 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• podstawy prawne wznowienia postępowania administracyjnego
• przedmiot postępowania wznowieniowego
• stany faktyczne najczęściej występujące w sprawach stypendialnych
• przebieg postępowania wznowieniowego
• wzory pism i przykłady uzasadnień decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania

Webinar pt. NA JNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
W TZW. SPRAWACH STYPENDIALNYCH
Data: 16 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• urlop macierzyński – zakaz prowadzenia zajęć a dostęp do stypendium doktoranckiego
• oczekiwanie na podpisanie umowy – bezczynność organu
• dochód utracony – aktywność organu
• wyczerpanie limitu 10% na etapie I instancji – stypendium rektora
• upływ okresu 6 lat
• wysokość stypendium doktoranckiego
• termin do złożenia wniosku o stypendium
• oznaczenie organu – skład komisji stypendialnej – nieważność decyzji
• status zawodów wojewódzkich – opinia innego podmiotu – stypendium rektora

Webinar pt. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGA
Data: 17 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• przesłanki pozytywne i negatywne ubiegania się o pomoc materialną
• orzeczenie jako podstawa przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
• trudna sytuacja życiowa a zapomoga
• postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi
• przykładowe uzasadnienia decyzji w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
i zapomogi

Webinar pt. AKTUALNE KIERUNKI ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
W ZAKRESIE OBLICZANIA DOCHODU
Data: 18 września 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• egzekucja zaległych alimentów
• pomniejszanie dochodów uzyskanych za granicą
• oddanie gospodarstwa rolnego w dzierżawę
• obniżenie wysokości emerytury
• umorzenie należności czynszowych
• diety wypłacone kierowcy
• instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie

BLOK SZKOLENIOWY
Studia doktoranckie prowadzone
na dotychczasowych zasadach
Webinar pt. STYPENDIUM DOKTORANCKIE
Data: 29 września 2020 r., godz. 8.30-11.10
Program obejmuje m.in.:
• wysokość stypendium: 1470 a 1923 zł, czyli co umyka niektórym
• obligatoryjny, czy uznaniowy charakter stypendium z art. 200 PSW

Kurs pt. PRAWNE ASPEKTY WYDAWANIA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH
DOKTORANTÓW
Cykl trzech spotkań: 5 października br., 7 października br. i 9 października br.; każde ze spotkań
w godz. 8.30-11.10
Program obejmuje m.in.:
• prawa i obowiązki doktorantów
• przedłużanie studiów doktoranckich
• skreślenie z listy doktorantów
• stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe
• świadczenia w ramach pomocy materialnej
• odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

BLOK SZKOLENIOWY
Szkoły doktorskie w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce
Webinar pt. DECYZJA W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Data: 30 września 2020 r., godz. 8.30-11.10
Program obejmuje m.in.:
• podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego
• budowa decyzji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia
• najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej

Kurs pt. SZKOŁY DOKTORSKIE – PRAWNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
Cykl czterech spotkań: 6 października br., 8 października br., 13 października i 15 października br.;
każde ze spotkań w godz. 8.30-11.10
Program obejmuje m.in.:
• szkoła doktorska jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów
• regulamin szkoły doktorskiej
• kluczowe elementy postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach doktorantów
• rekrutacja do szkoły doktorskiej
• indywidualny plan badawczy
• ocena śródokresowa
• odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
• skreślenie z listy doktorantów
• stypendia w szkole doktorskiej

BLOK SZKOLENIOWY
Akademia Prodziekanów ds. Studenckich
Webinar pt. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
Data: 5 października 2020 r., godz. 12.00-14.40
Program obejmuje m.in.:
• wszczęcie postępowania w przedmiocie skreślenia z listy studentów
• przesłanki skreślenia z listy studentów
• uzasadnianie decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów

Kurs pt. PRAWNE ASPEKTY WYDAWANIA DECYZJI W SPRAWACH STUDENCKICH
Cykl pięciu spotkań: 12 października, 14 października, 16 października, 19 października
i 21 października br.; każde ze spotkań w godz. 8.30-11.10
Program obejmuje m.in.:
• pozycja i zadania Prodziekana ds. Studenckich
• podstawowe źródła prawa w obszarze szkolnictwa wyższego
• stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich

• zasady ogólne postępowania administracyjnego
• wszczęcie postępowania administracyjnego
• terminy w postępowaniu administracyjnym
• decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów a akty wewnątrzzakładowe
• decyzja o zwolnieniu z opłat za studia
• decyzja w przedmiocie skreślenia z listy studentów
• wybrane aspekty pomocy materialnej dla studentów
• przenieniesie z innej uczelni
• wznowienie studiów
• odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
• odwołanie od decyzji a autokontrola
• zaświadczenia
• skargi, wnioski i petycje
AGENDA
Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013–2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK
ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.
Pomysłodawca cyklu ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, spraw
studenckich oraz prawnych aspektów kształcenia doktorantów.
Projekty bezpłatne:
• webinar pt. Stypendium rektora – 4 września 2020 r.
• webinar pt. Stypendium doktoranckie – 29 września 2020 r.
• webinar pt. Decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej – 30 września 2020 r.
• webinar pt. Skreślenie z listy studentów – 5 października 2020 r.
Projekty odpłatne (opłata obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat
w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu):
• kurs pt. Pomoc materialna dla studentów – stypendium socjalne (cykl 4 spotkań): 600 zł (Vat zw.)
• kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów (cykl 3 spotkań):
450 zł (Vat zw.)
• kurs pt. Szkoły doktorskie – prawne aspekty kształcenia doktorantów (cykl 4 spotkań): 600 zł (Vat zw.)
• kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach studenckich (cykl 5 spotkań): 750 zł (Vat zw.)
pozostałe webinary (jednodniowe):
• udział w jednym webinarze = 200 zł
• pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190/1 webinar)
• pakiet trzech webinarów = 540 zł (180/1 webinar)
• pakiet czterech webinarów = 680 zł (170/1 webinar)
• pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160/1 webinar)
• pakiet sześciu i więcej webinarów = 900 zł (150/1 webinar; każdy kolejny webinar 150 zł)
Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Dodatkowe informacje, w tym rejestracja: fpm.edu.pl – w zakładce Nadchodzące Wydarzenia
KONTAKT: sprawy organizacyjne i merytoryczne
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
płatności i faktury

Dorota Helman, tel. 664 046 857, e-mail: publikkore@gmail.com

