
 
 
 

Zarządzenie Nr 54/2019/2020   
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 
 
 
w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta  
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) 
 

 
zarządzam,  

 
co następuje: 

 
          § 1 

 
1. Wprowadzam wzór Karty obiegowej studenta/doktoranta stanowiący załącznik  

Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
2. Karta obiegowa, o której mowa w ust. 1, zawiera deklarację zgody na monitorowanie 

karier zawodowych absolwentów UKW oraz zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 
absolwentów UKW.   

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do monitorowania karier 
zawodowych absolwentów UKW. 

4. Karta obiegowa, o której mowa w ust. 1, służy uregulowaniu wszystkich zobowiązań 
studenta/doktoranta wobec Uniwersytetu. 

5. Fakt uregulowania poszczególnych zobowiązań studenta/doktoranta wobec Uniwersytetu 
potwierdza odpowiednia jednostka wymieniona w Karcie obiegowej własnoręcznym 
podpisem i pieczątką. 

6. Student/doktorant jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną Kartę obiegową do Dziekanatu 
Kolegium podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przed przystąpieniem do 
egzaminu dyplomowego. 

7. Student/doktorant skreślony z listy studentów jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną 
Kartę obiegową do Dziekanatu Kolegium podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 
najpóźniej w dniu odbioru dokumentów. 

 
 

§ 2 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 74/2015/2016 Rektora UKW z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego. 
 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 
 
 
                                                                                                                 Rektor  
                                                                                 
 
 
                                                                                                prof. dr hab. Jacek Woźny 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 54/2019/2020 

Rektora UKW 
z dnia 2 kwietnia 2020  r. 

KARTA OBIEGOWA STUDENTA/DOKTORANTA 
Nazwisko i imię: 
Nazwisko rodowe: 
Nr albumu: 
PESEL: 
Adres: 
Kierunek studiów: 
Poziom kształcenia: 
Forma studiów: 

Biblioteka UKW 
ul. K. Szymanowskiego 3 

Biblioteka Pedagogiczna 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 

Wojewódzka i Miejska  
Biblioteka Publiczna 
ul. Stary Rynek 24 

Dział Księgowości UKW 
ul. J.K.Chodkiewicza 30/pawilon/pok.2-3 

Pracownia Testów Psychologicznych 
ul. Staffa 1 

(studenci i doktoranci psychologii) 
Biuro Karier UKW 

ul. Ogińskiego 16, IV p./pok.408 

Przed egzaminem dyplomowym proszę dostarczyć do Dziekanatu: 
- 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5cm (podpisane na odwrocie),  
- dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł.  

Opłatę można uiścić w kasie lub na indywidualne konto studenta/doktoranta 
UKW: Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy 
………………………………………….. 
(studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) 

 

Zwrot legitymacji studenckiej/doktoranckiej 
(studenci studiów drugiego stopnia, 
jednolitych magisterskich, trzeciego 

stopnia ) 

Potwierdzam odbiór dokumentów:    …………………           …………………………………. 

        data odbioru             podpis studenta/doktoranta 

DEKLARACJA ZGODY NA UDZIAŁ W MONITOROWANIU KARIER ZAWODO WYCH ABSOLWENTÓW 
UKW ORAZ NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na 2 : 
1) uczestnictwo w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, które będzie 

prowadzone drogą elektroniczną lub telefoniczną w szczególności po roku i trzech latach od dnia ukończenia studiów. 
Adres e-mail *: 
..................................................................                                                     ........................................................................ 

Numer telefonu *:  
..................................................................                                                     ........................................................................ 

*  W przypadku gdy adres e-mail i/lub numer telefonu jest inny prosimy o wpisanie aktualnych danych 
drukowanymi literami.  

W razie zmiany danych teleadresowych w przyszłości prosimy poinformować o tym Biuro Karier UKW pisz ąc na 
adres: biurokarier@ukw.edu.pl  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Obowiązek wypełnienia deklaracji zgody nie dotyczy studentów  i uczestników studiów doktoranckich skreślonych z listy studentów. 

2 Proszę skreślić niepotrzebną odpowiedź. 
3 Prośba dotyczy osób, które wyraziły zgodę. 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy 
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, 

2) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@ukw.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu monitorowania karier zawodowych absolwentów. 

4) nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, jak również nie 
zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) lub 
organizacji międzynarodowych, 

5) podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, 

6) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

8) Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

10) podanie  przez Panią/Pana danych do celów monitorowania karier zawodowych absolwentów jest 
dobrowolne, 

11) nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania. 

 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Oświadczam, że podaję dobrowolnie moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu monitorowania karier 

zawodowych absolwentów. 

 

 

 

     

……………………..………..…………                                      ….………………..………..……… 

            data                                                                czytelny podpis 

   


