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Szkolenia dla kadry administracyjnej 
 

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza rekrutację pracowników administracyjnych do 

projektu pn. Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP. Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie 

prowadzona w kilku turach.  

 

Od 5 czerwca rozpoczynamy rekrutację na poszczególne formy wsparcia: 

1. Szkolenia zamknięte z zakresu: 

 Wdrażania i zmian wprowadzonych ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: 

Temat 1: Formalno-prawne aspekty prowadzenia studiów i innych form kształcenia 

 Wdrażania i zmian wprowadzonych ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: 

Temat 2: Ustrój Uczelni, sprawy organizacyjne i nadzór w  świetle USTAWY 2.0 

 Wdrażania i zmian wprowadzonych ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: 

Temat 3: Sprawy pracownicze w świetle USTAWY 2.0 

 MS Excel na 1 poziomie zaawansowania 

 Ms Excel na 2 poziomie zaawansowania 

 Ms Excel na 3 poziomie zaawansowania 

 MS Word 

 Prawa: Kodeks Postępowania administracyjnego 

 Finansowo-księgowego: VAT 

 Finansowo-księgowego: PIT 

 Finansowo-księgowego: analiza finansowa 

 Obsługa klienta 

2. Studia podyplomowe z zakresu: 

 Umiejętności graficzno-promocyjnych 

 Administracji 

 Informatyczne 

3. Szkolenia komercyjne 

 Kurs języka angielskiego – 2 semestry po 56 h, realizowany przez zewnętrzne szkoły 

językowe 

 

Rekrutacja na pozostałe szkolenia będzie ogłoszona w terminie późniejszym. Terminy naborów do 

projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie projektu. 

 

Szkolenia zamknięte z w/w zakresów rozpoczną się we wrześniu 2019 r. 

 

O przyjęcie na w/w szkolenia i studia podyplomowe mogą ubiegać się pracownicy administracyjni 

Uniwersytetu Pedagogicznego pod warunkiem złożenia w terminie 05-14 czerwca kompletu 

dokumentów: 

 Formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną 



 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 

 Orzeczenia o niepełnosprawności – jeśli dotyczy 

 

Dokumenty należy składać w Centrum Doskonalenia Kompetencji (pokój 371, budynek przy ul. 

Podchorążych 2) w godz. 8.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

cdk@up.krakow.pl – scany w/w podpisanych dokumentów. 

 

Zgodnie z Projektem do grupy pracowników administracyjnych należą pracownicy: 

 Administracyjni 

 Inżynieryjno-techniczni 

 Naukowo-techniczni 

 Pracownicy biblioteki 

 Pracownicy redakcji Wydawnictwa Naukowego. 

 

Szczegółowy Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie projektu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Centrum Doskonalenia Kompetencji 
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