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Pandemia Covid-19 jako szansa dla e-teczki

przed pandemią w trakcie pandemii / po pandemii

• Rozporządzenie MNiSW z dn. 27.09.2018
• Rozporządzenie MNiSW z dn. 16.04.2019
• Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.05.2020
• Rozporządzenie MNiSW z dn. 14.08.2020

2018 2019 2020 2021



Zawartość teczki
(§ 15 ust 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z 27.09.2018 r. z późn. zm.)

• kopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu 

• ankieta osobowa

• dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia

• podpisany akt ślubowania

• potwierdzenie odbioru legitymacji

• karty okresowych osiągnięć studenta

• decyzje dotyczące przebiegu studiów 

• praca dyplomowa 

• recenzje 

• protokół egzaminu dyplomowego

• dyplom i suplement do dyplomu (egzemplarze do akt)

• potwierdzenie odbioru dyplomu, suplementu i odpisów 

proces już wcześniej mógł 
być elektroniczny

uwierzytelnienie w systemie 
teleinformatycznym

forma elektroniczna

usunięto

LEGENDA



Jak to wygląda w praktyce?

• Kwestionariusz:

• Listopad 2020 r.

• N=50

• Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ignatianum Kraków, Akademia 
Kaliska, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Muzyczna w 
Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
Collegium Civitas, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, 
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Politechnika Częstochowska, 
Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Politechnika 
Warszawska, PWSTE Jarosław, PWSZ Wałbrzych, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w 
Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Vistula, WSB-NLU, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

USOS PCG Verbis własny inne

Akademus, ProAkademia

Edukacja.CL, eORDO

BAZUS, My.Koźmiński

niepublicza publiczna

System 

teleinformatyczny

Status uczelni

39 uczelni



Stan przed pandemią (procesy)

1 2 3 4 5

Potwierdzenie odbioru legitymacji

Doręczanie decyzji administracyjnych

Dostarczenie dyplomu

Umowa

Ślubowanie

Protokół

Praca dyplomowa

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego przed…

Przyjęcie na studia

Recenzja

Ankieta osobowa

Podania w sprawach innych niź wymagające decyzji administracyjnych

KOOS

całkowicie papierowo całkowicie elektronicznie



Stan przed pandemią (uczelnie)
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W trakcie pandemii
(procesy)

proces nie został poddany cyfryzacji

proces został częściowo poddany cyfryzacji (a częściowo jest prowadzony papierowo) i jest to 
forma finalna

proces jest w trakcie cyfryzacji (i docelowo ma być w pełni poddany cyfryzacji)

proces został w pełni poddany cyfryzacji, czyli jest w pełni prowadzony elektronicznie

Liczba uczelni

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ślubowanie

Recenzja
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Przyjęcie na studia

Praca dyplomowa

Podania w sprawach innych niź wymagające decyzji administracyjnych

Ankieta osobowa

Protokół

Potwierdzenie odbioru legitymacji

Umowa

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego przed skreśleniem…

Doręczanie decyzji administracyjnych

Dostarczenie dyplomu



W trakcie pandemii 
(systemy)
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USOS (N=29)

proces nie został poddany cyfryzacji

proces został częściowo poddany cyfryzacji (a częściowo jest prowadzony
papierowo) i jest to forma finalna

proces jest w trakcie cyfryzacji (i docelowo ma być w pełni poddany cyfryzacji)

proces został w pełni poddany cyfryzacji, czyli jest w pełni prowadzony
elektronicznie



W trakcie pandemii 
(systemy)

proces nie został poddany cyfryzacji

proces został częściowo poddany cyfryzacji (a częściowo jest prowadzony
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elektronicznie

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Dostarczenie dyplomu

Ankieta osobowa

Przyjęcie na studia

Umowa

Ślubowanie

Potwierdzenie odbioru legitymacji

KOOS

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego…

Doręczanie decyzji administracyjnych

Podania w sprawach innych niź wymagające decyzji…

Praca dyplomowa

Recenzja

Protokół

uczelnie niepubliczne

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Dostarczenie dyplomu

Ankieta osobowa

Przyjęcie na studia

Umowa

Ślubowanie

Potwierdzenie odbioru legitymacji

KOOS

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego…

Doręczanie decyzji administracyjnych

Podania w sprawach innych niź wymagające decyzji…

Praca dyplomowa

Recenzja

Protokół

politechniki

0 5 10 15 20

uniwersytety

0 5 10 15 20

pozostałe uczelnie



Najlepsze zmiany
Zmiany najbardziej 

pożądane 



Co jest największą przeszkodą?

Niechęć do zmian

Opór władz

Infrastruktura

Przepisy prawne

Koszty

Informatycy

Całokształt 

• Ludzka mentalność.

• :D czynnik białkowy. 

• Opór Władz, sami nie adresują kopert, nie cenią 

naszej pracy bo nigdy tego nie robili.

• Brak inicjatywy centrali uczelni w tym zakresie. 

• Stosowany w chwili obecnej system informatyczny

• Przywiązanie do dokumentów papierowych 

i pieczątek. 

• Brak stosownych przepisów ustawowych i aktów 

wykonawczych.

• Koszty wdrożenia nowych rozwiązań 

informatycznych.

• Brak wsparcia informatycznego w działach 

merytorycznych obsługujących studentów 

• Nie mam pojęcia, też zadaję to pytanie. 

• Trudno powiedzieć by kogoś nie obrazić. 


