
 

 
 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  67 /201 5 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 30 października 2015 r. 
 

w sprawie wprowadzenia elektronicznych albumów:  

doktorantów i uczestników studiów podyplomowych  

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), 

 

zarządzam:  
 

§ 1 

1. Uczelnia prowadzi elektroniczne albumy obejmujące: 

1) Doktorantów; 

2) uczestników studiów podyplomowych. 

2. Albumy, o których mowa w ust. 1, prowadzone są odrębnie dla doktorantów i dla 

uczestników studiów podyplomowych. 

3. Albumy, o których mowa w ust. 1, prowadzone są w Uczelnianym Systemie Obsługi 

Studiów (zwanym dalej USOS) i powstają na podstawie danych uzyskanych                             

z Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a w przypadku doktorantów/uczestników 

studiów podyplomowych przyjmowanych na studia poza podstawowymi terminami 

rekrutacji na podstawie danych od pracowników administracyjnych obsługujących proces 

dydaktyczny w jednostkach dydaktycznych odpowiedzialnych za prowadzenie 

kształcenia.  

4. Albumy zawierają następujące informacje: 

1) numer albumu, którym jest numer porządkowy; 

2) datę rozpoczęcia studiów; 

3) imię (imiona) i nazwisko; 

4) datę i miejsce urodzenia; 

5) numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości; 

6) imiona rodziców; 



7) informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów ( nazwa uczelni, numer oraz 

datę i miejsce wystawienia); 

8) nazwę wydziału i kierunku studiów oraz system i rok studiów; 

9) datę i przyczynę opuszczenia uczelni. 

5. Doktorantowi/ uczestnikowi studiów podyplomowych nadaje się unikatowy kolejny               

w ramach uczelni numer albumu, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów 

doktoranckich/podyplomowych. 

 

§ 2 

W zakresie prowadzonych albumów doktorantów i uczestników studiów podyplomowych 

pracownicy administracyjni obsługujący proces dydaktyczny w USOS odpowiedzialni są za: 

1) wprowadzenie danych osób przyjętych na studia doktoranckie/podyplomowe poza 

systemem IRK; 

2) uzupełnienie brakujących danych doktorantów/uczestników studiów 

podyplomowych; 

3) poprawność, kompletność i rzetelność danych wprowadzonych do albumów. 

 

§ 3 

Za techniczne funkcjonowanie, w tym za archiwizację danych w postaci 

elektronicznej albumów doktorantów/uczestników studiów podyplomowych odpowiada 

Zespół USOS. 
 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                        

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

 

                                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


