
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie programu 

i planu kursu dokształcającego w zakresie zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej 

 
Program kursu dokształcającego zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego  

i tzw. dopłaty mieszkaniowej 
 

Ogólna charakterystyka kursu dokształcającego 

Wydział prowadzący kurs dokształcający: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa kursu dokształcającego: Kurs dokształcający w zakresie zasad obliczania dochodu oraz 

postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty 

mieszkaniowej 

Nazwa kursu dokształcającego  

w języku angielskim: 

Professional development course on the rules for the income 

calculating and proceedings with regard to the maintenance grant and 

so-called housing subsidies 

Liczba semestrów: 1 (jeden) semestr 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 6 (sześć) godzin 

Łączna liczba punktów ECTS: 1 (jeden) punkt 

Cel kursu dokształcającego: Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kursu pogłębionej aktualnej 

wiedzy z zakresu zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta lub 

doktoranta na użytek stypendium socjalnego i tzw. dopłaty 

mieszkaniowej oraz reguł postępowania w przedmiocie przyznawania 

tych świadczeń, a także przygotowanie do pracy w zakresie obliczania 

dochodu i przyznawania tychże świadczeń.  

Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego 

Symbol 
Po ukończeniu kursu dokształcającego absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 

wiedza 

EK_W01 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat zasad obliczania dochodu w rodzinie 

studenta lub doktoranta. 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

EK_W02 Ma aktualną i poszerzoną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego w 

przedmiocie stypendium socjalnego lub tzw. dopłaty mieszkaniowej. 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

umiejętności 

EK_U01 Potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawne z zakresu zasad obliczania dochodu w 

rodzinie studenta lub doktoranta. 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym 



EK_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie 

stypendium socjalnego lub tzw. dopłaty mieszkaniowej. 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

kompetencje społeczne 

EK_K01 Potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej wiedzy oraz kompetencji, a także 

podejmować działania mające na celu ich uzupełnienie lub podwyższenie w zakresie 

zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta lub doktoranta. 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

EK_K02 Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować projekty pism i decyzji z zakresu 

postępowania administracyjnego w przedmiocie stypendium socjalnego lub tzw. 

dopłaty mieszkaniowej. 

Weryfikowane na podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 

kształcenia 
Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Zakładane efekty kształcenia 

Sposób weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych 

przez uczestnika 

Moduł 

kształcenia  

I 

Zasady obliczania dochodu 

oraz postępowania  

w przedmiocie stypendium 

socjalnego i tzw. dopłaty 

mieszkaniowej 

1 T 

 
W zakresie wiedzy: 

- uczestnik ma aktualną i poszerzoną wiedzę na temat zasad 

obliczania dochodu w rodzinie studenta lub doktoranta, 

- uczestnik ma aktualną i poszerzoną wiedzę z zakresu postępowania 

administracyjnego w przedmiocie stypendium socjalnego lub tzw. 

dopłaty mieszkaniowej. 

W zakresie umiejętności: 

- uczestnik potrafi zastosować przepisy prawne z zakresu zasad 

obliczania dochodu w rodzinie studenta lub doktoranta, 

- uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu postępowania 

administracyjnego w przedmiocie stypendium socjalnego lub tzw. 

dopłaty mieszkaniowej. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- uczestnik potrafi prawidłowo ocenić poziom swojej wiedzy oraz 

kompetencji, a także podejmować działania mające na celu ich 

uzupełnienie lub podwyższenie w zakresie zasad obliczania dochodu 

w rodzinie studenta lub doktoranta, 

- uczestnik potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować 

projekty pism i decyzji z zakresu postępowania administracyjnego w 

przedmiocie stypendium socjalnego lub tzw. dopłaty mieszkaniowej. 

Weryfikowane na 

podstawie rozmowy z 

prowadzącym 

 

Program kursu obowiązuje od semestru II (letniego) roku akademickiego 2013/2014. 

Program kursu został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału
 
Prawa i Administracji w dniu 15 kwietnia 2014 r.  

                                                                                                   

          ……………………………………………….  

                         (podpis Dziekana) 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 22/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie programu i planu kursu dokształcającego w zakresie 

zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej 

 
 

Plan kursu dokształcającego zasad obliczania dochodu oraz postępowania  

w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej 
 

  

Wydział prowadzący kurs dokształcający: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa kursu dokształcającego: Kurs dokształcający w zakresie zasad obliczania 

dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium 

socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej  

Liczba semestrów: 1 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 6 

Łączna liczba punktów ECTS: 1 

  

I semestr 
 

 

 

Plan kursu obowiązuje od  semestru II (letniego) roku akademickiego 2013/2014. 

Plan kursu został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu  

15 kwietnia 2014 r.  

 
 

…………………………………….  

          (podpis Dziekana) 

 

 

 

 
 

 

Kod przedmiotu w 

systemie USOS 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 
Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Forma 

zaliczenia
 

Liczba 

punktów 

ECTS 
1300-ZOD-SSDM-

KD 

Zasady obliczania 

dochodu oraz 

postępowania w 

przedmiocie stypendium 

socjalnego i tzw. dopłaty 

mieszkaniowej 

konwersatorium 6 Zaliczenie 

bez oceny – 

na podstawie 

rozmowy z 

wykładowcą 

1 

      

Suma: x 6 x 1 


