
Zarządzenie Nr 65/2017/2018 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia podyplomowe, 

kursy dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

 

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

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) 

 

 

zarządzam, 

co następuje: 
 

Wprowadzam Regulamin rejestracji internetowej na studia podyplomowe, kursy 

dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

 

 

 

REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 

 

§ 1 
1. Rejestracja na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego jest możliwa w terminach określonych przez kierownika 

odpowiedniej formy kształcenia. 

 

2. Rejestracja na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego jest prowadzona przez Internet z wykorzystaniem systemu 

informatycznego (zwanego dalej „systemem”) dostępnego pod adresem 

https://www.podyplomowe.ukw.edu.pl 

 

3. Kandydat zobowiązany jest do  założenia indywidualne „Konto Kandydata”.  

Aby założyć „Konto Kandydata”, należy na stronie głównej systemu wykonać 

następujące czynności: 

1) wybrać opcję: „Rejestracja”, 

2) potwierdzić, że kandydat zapoznał się i akceptuje Regulamin rejestracji internetowej 

oraz, że został poinformowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego o celach 

przetwarzania danych osobowych, 

3) podać nr PESEL lub oznaczyć jego brak jeśli kandydat takiego numeru nie posiada, 

4) podać podstawowe dane osobowe, 

5) wprowadzić hasło i dane pozwalające je odzyskać (zestaw pytanie + odpowiedź), 

6) podać adres e-mail, 

7) podać numer telefonu kontaktowego, 

8) w przypadku rejestracji na studia podyplomowe podać informacje o typie, roku 

uzyskania i jednostce wydającej dokument uprawniający do podjęcia studiów 

podyplomowych, 

https://www.podyplomowe.ukw.edu.pl/


9)  sekcja „wybierz studia/kurs/szkolenie” – wybranie formy kształcenia z aktualnie 

dostępnej oferty.  

 

4. Warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji jest wprowadzenie wszystkich danych 

dotyczących Kandydata.  

 

5. Obowiązkiem Kandydata jest sprawdzanie informacji zamieszczanych w „Koncie 

Kandydata”. 

 

6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępowego  

do systemu. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez 

Kandydata hasła osobom trzecim. 

 

7. Wszelkie informacje dotyczące procesu kwalifikacji kandydata na studia podyplomowe, 

kursy dokształcające i szkolenia są zamieszczane w systemie.  

 

8. Jeśli Kandydat zapomni hasła dostępowego do systemu, może korzystać z opcji 

„Przypomnij hasło” dostępnej w ekranie logowania do systemu. 

 

9. W przypadku innych problemów z rejestracją, tj. niezwiązanych z hasłem dostępowym 

lub edycją danych, Kandydat zobowiązany jest skontaktować się z jednostką 

organizacyjna prowadzącą daną formę kształcenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub osobiście. 

 

10. Kandydat ma dostęp do swojego konta przez całą dobę. 

 

11. W systemie zastosowano automatyczne wygaszanie sesji, polegające na automatycznym 

wylogowaniu z systemu po 30-minutowej nieaktywności Kandydata. 

 

12. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transmisji danych dostęp do systemu jest 

szyfrowany przy użyciu protokołu SSL. 

 

13. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego nie bierze odpowiedzialności za niemożność 

rejestracji lub dokonania zmian, które są spowodowane awariami sieci niezależnymi 

od UKW oraz awarii będących skutkiem siły wyższej. Ponadto UKW zastrzega sobie 

prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu systemu wynikających 

z konserwacji sprzętu i oprogramowania. 

 

§ 2 
1. Traci moc obowiązująca Zarządzenie Nr 42/2016/2017 Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego Zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu 

rejestracji internetowej na studia podyplomowe w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2018 r. 

 

         

Rektor 

      

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 


