
 

 

 

 

 
 

USTAWA 2.0  
 

– pomysły, wyzwania, problemy  

w związku z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego  

w zakresie studiów i spraw studenckich 
 

 

 

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNE  
 

kierowników działów administracji centralnej publicznych uczelni 
technicznych i publicznych uczelni krakowskich  

odpowiedzialnych za studia i sprawy studenckie 
 

 

 

 

Kraków, 16-18 września 2018 r. 
 

 
 

 
Miejsce spotkania: Centrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków, 

   pawilon D-17, sala nr 1.20, parter  
   (budynek Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH) 

 

 
 

Organizator:          Dział Nauczania AGH we współpracy z Działem Spraw Studenckich AGH 
 

 

 

 

 

Spotkanie organizowane jest pod patronatem honorowym  

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Jarosława Gowina 

 



 

 

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA 

 
16 września 2018 r. (niedziela) 

 

15:30 – 16:30  Rejestracja uczestników spotkania i powitalna kawa 
 

16:30 – 18:30  Uroczyste otwarcie spotkania 
 

‒ przywitanie uczestników 

‒ przedstawienie planu spotkania oraz uczestników 

‒ wprowadzenie do dyskusji 

 
19:00 – 21:00  Powitalna kolacja – restauracja „Lunch Cafe” 

 
17 września 2018 r. (poniedziałek) 

 

09:00 – 12:30 Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – najważniejsze zmiany  
w zakresie studiów wyższych i spraw studenckich  
– dr Andrzej Kurkiewicz (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

 

pytania i dyskusja 
 
ok. 10:45 – 11:15           przerwa kawowa 
  

13:00 – 14:00  LUNCH – restauracja „Lunch Cafe”  
 

14:00 – 17:00  Panel dyskusyjny I – zmiany w zakresie studiów wyższych  
(moderator: Aleksandra Matukin-Szumlińska, kierownik Działu Nauczania AGH) 

 

‒ rekrutacja na studia wyższe  

‒ organizacja i warunki prowadzenia studiów wyższych 

‒ warunki ukończenia studiów wyższych i tytuły zawodowe 

‒ dokumentacja przebiegu studiów, w tym dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy 

ok. 15:30 – 15:45 przerwa kawowa 
 

17:00 Zakończenie drugiego dnia obrad 
 
20:00 – 22:00             Integracyjna kolacja – restauracja „Sukiennice” 

 
18 września 2018 r. (wtorek) 

 

09:00 – 10:30  Panel dyskusyjny II – zmiany w zakresie spraw studenckich 
   (moderator: Aleksandra Matukin-Szumlińska, kierownik Działu Nauczania AGH) 
 

‒ regulaminy studiów 

‒ skreślenia z listy studentów 

‒ opłaty za studia 

‒ k.p.a. w sprawach studenckich 

ok. 10:30 – 11:00         przerwa kawowa 
 

11:00 – 13:30  Panel dyskusyjny III – zmiany w zakresie spraw studenckich 
   (moderator: Anna Klimczyk, kierownik Działu Spraw Studenckich AGH) 

 

‒ pomoc materialna dla studentów 

‒ finansowanie działalności studenckiej 

 

13:30 – 13:45  Podsumowanie i zakończenie spotkania 
 
14:00 – 15:00  LUNCH – restauracja „Lunch Cafe” (ul. Reymonta 15) 


