
 

 
 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  27 /201 7 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 31 maja 2017 r. 
 

w sprawie wprowadzenia centralnego elektronicznego albumu dla studentów, 

doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, rozpoczynających kształcenie 

od roku akademickiego 2017/2018  

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.), 

 

zarządzam:  
 

§ 1 

1. Uczelnia prowadzi  od dnia 1 czerwca 2017 roku centralny elektroniczny album dla: 

1) studentów, 

2) doktorantów, 

3) uczestników studiów podyplomowych, 

rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/18. 

2. Album, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w Uczelnianym Systemie Obsługi 

Studiów (zwanym dalej USOS) i powstaje 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. 

3. Album zawiera 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 o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na 

studia (rodzaj i numer dokumentu, data miejsce wystawienia, instytucja 

wystawiająca), 

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

9) datę i przyczynę opuszczenia uczelni. 

4. Osoba podejmująca kształcenie w Uczelni ma nadany jeden numer albumu, który wpisuje 

się do dokumentów związanych z przebiegiem studiów i jest on przypisany jej na 

wszystkich kierunkach i stopniach studiów oraz studiach podyplomowych  realizowanych 

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.  

      

§ 2 

1. Od dnia 1 czerwca 2017 roku identyfikator logowania do systemów UMCS dla 

aktualnych studentów i doktorantów będzie miał postać numeru albumu bez przedrostka 

„s” (student) lub „d” (doktorant). 

2. Studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych, którzy mają nadany więcej 

niż jeden numer albumu z racji uczestniczenia w więcej niż jednej formie kształcenia, 

będą zobowiązani do logowania się do systemów UMCS za pomocą głównego numeru 

albumu (najwyższy aktywny). 

3. W okresie przejściowym do końca lipca 2017 roku należy przeprowadzić procedurę 

ustawienia nowego hasła podczas której zostanie wygenerowany aktualny identyfikator 

(pojawi się w wiadomości e-mail). 

4. Od 1 sierpnia 2017 roku logowanie będzie możliwe tylko za pomocą nowo 

wygenerowanego identyfikatora (najwyższy aktywny numer albumu). 

5. W przypadku  logowania do bezprzewodowej sieci eduroam: 

1) dotychczasowy login, który ma postać sxxxxxx@stud.eduroam.umcs.pl                      

(w przypadku studentów), dxxxxxx@stud.eduroam.umcs.pl (w przypadku 

doktorantów) lub xxxxxx@stud.eduroam.umcs.pl (w przypadku słuchaczy studiów 

podyplomowych), ulegnie zmianie zgodnie ze schematem xxxxxx@umcs.pl 

(xxxxxx to numer albumu); 

2) w przypadku posiadania więcej niż jednego numeru albumu z racji uczestniczenia 

w więcej niż jednej formie edukacji, należy w loginie użyć głównego numeru 

albumu (najwyższy aktywny). 

 

§ 3 
W zakresie prowadzonego albumu, o którym mowa w § 1 w ust. 1, pracownicy 

administracyjni obsługujący proces dydaktyczny w USOS odpowiedzialni są za: 

1) wprowadzenie danych osób przyjętych na studia na wszystkich stopniach studiów oraz 

studiach podyplomowych poza systemem IRK; 

2) uzupełnienie brakujących danych osób kształcących się w Uczelni, 

3) poprawność, kompletność i rzetelność danych wprowadzonych do albumu 

centralnego. 

 

§ 4 
Za techniczne funkcjonowanie, w tym za archiwizację danych w postaci elektronicznej 

albumu odpowiada Zespół USOS. 

 

mailto:sxxxxxx@stud.eduroam.umcs.pl


§ 5 

Z dniem 1 czerwca tracą moc obowiązującą: 

1) Zarządzenie nr 67/2015 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 30 października 2015 r.               

w sprawie wprowadzenia elektronicznych albumów: doktorantów i uczestników studiów 

podyplomowych; 

2) § 1 zarządzenia nr 38/2008 Rektora UMCS w Lublinie  z dnia 28 sierpnia 2008 r.                 

w sprawie prowadzenia albumu studentów i księgi dyplomów. 

 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 

 

                                        

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski  


