
KURS WEBINARÓW

PRAWNE ASPEKTY WYDAWANIA DECYZJI 
W SPRAWACH STUDENCKICH 

II edycja

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

PUBL IKKORE
WYDAWNICTWO

§

J racownia

acek Pakula

P
Szkoleniowo-Doradcza

Akademia Prodziekanów ds. Studenckich

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w II edycji kursu pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach 
studenckich.

Jest to już drugi cykl naszych spotkań online, tym razem organizowany w  listopadzie br., adresowany  
do P.T. Prodziekanów odpowiedzialnych za tytułowe sprawy studenckie. 
Dla wygody P.T. Uczestników przygotowaliśmy:

•  bezpłatny webinar pt. Decyzja w  sprawach studenckich, który odbędzie się w  dniu 9 listopada br. 
( poniedziałek) w  godz. 8.30-11.15. Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną typy rozstrzy-
gnięć w sprawach studenckich, ze wskazaniem, które z nich podlegają kontroli sądów administracyjnych, 
a  także reguły postępowania wraz z omówieniem budowy decyzji i zasad sporządzania uzasadnień.

•  cztery webinary poświęcone wybranym sprawom studenckim: opłatom za studia, urlopom studenckim, 
skreśleniu z listy studentów, wpisom warunkowym i skierowaniu na powtarzanie roku, przeniesieniu z  innej 
uczelni, procedurze nadania tytułu zawodowego, wznowieniu studiów, postępowaniu ze studentem 
 wykazującym dochody zerowe i odpowiedzialności dyscyplinarna studentów.

P.T. Uczestnikom kursu, obok materiałów szkoleniowych, w  tym wzorów przykładowych rozstrzygnięć 
i  certyfikatu, zapewniamy również dostęp do materiału video, pozwalający na odsłuchanie ich w ciągu 5 dni 
od dnia zrealizowania każdego z webinarów. 

Wyrażamy również nadzieję, że planowana na kwiecień 2020 r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w tradycyjnej formule w roku 2021. Obecny czas 
chcemy wykorzystać na prezentację prawnych ram kształcenia studentów i uporządkowanie wiedzy w tym za-
kresie. Dodatkowe informacje nt. kursu pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w sprawach studenckich można 
znaleźć na stronie internetowej www.fpm.edu.pl w zakładce: Nadchodzące wydarzenia. Rejestracja została już 
otwarta i dlatego zachęcam do udziału!

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła



Bezpłatny webinar pt. DECYZJA W SPRAWACH STUDENCKICH
9 listopada 2020 r. (poniedziałek), godz. 8.30-11.15

Program
• pojęcie i rodzaje decyzji w sprawach studenckich
• podstawy prawne decyzji studenckich
• budowa i uzasadnianie decyzji studenckich

Kurs pt. PRAWNE ASPEKTY WYDAWANIA DECYZJI W SPRAWACH STUDENCKICH  
(II EDYCJA)

Cykl czterech spotkań: 
 » 16 listopada br. (poniedziałek), 18 listopada br. (środa),
 » 23 listopada (poniedziałek) i 25 listopada br. (środa).

Zajęcia odbywają się w godz. 8.30-11.15, w formule: 
 » 8.30-10.00 – zajęcia
 » 10.00-10.15 – przerwa
 » 10.15-11.15 – zajęcia.

Nagranie po każdym ze spotkań będzie dostępne przez 5 dni dla zarejestrowanych P.T. Uczestników.

Program
I dzień (16 XI br.): 

• katalog opłat za studia 
• zwalnianie z opłat za studia
• urlopy studenckie

II dzień (18 XI br.):
• skreślenie z listy studentów
• wpis warunkowy i powtarzanie roku
• przeniesienie z innej uczelni

III dzień (23 XI br.):
• postępowanie w sprawie nadania 

tytułu zawodowego
• wznowienie studiów

IV dzień (25 XI br.):
• postępowanie ze studentem wykazującym 

 dochody zerowe
• odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Opłata za udział w kursie wynosi 600 zł za cykl czterech webinarów i obejmuje: materiały szkoleniowe, certy-
fikat w pdf, dostęp do nagrania video w ciągu 5 dni od dnia szkolenia, konsultacje po kursie. 
Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych. Preferujemy rozliczenie na podstawie faktury wystawionej po 
zakończeniu kursu - na życzenie możemy wystawić np. fakturę pro forma.

Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK  w  Toruniu, 
związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go. 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 projektów naukowo-szkoleniowych, w  tym organizowanej od 2017 w   Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich.
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