Od rekrutacji do legitymacji
- czy kandydat na studia przychodzi
tylko po legitymację?
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Komu przysługuje legitymacja?
kandydat vs. student

Kandydat - ???
osoba, deklaracja,
nr rekrutacyjny?

Student
- osoba przyjęta na studia
nabywa prawa studenta z
chwilą immatrykulacji i
złożenia ślubowania, którego
treść określa statut uczelni
Art. 2. pkt. 1 ppkt. 18k) i Art. 170. pkt.1
Prawo o szkolnictwie wyższym

Kandydaci – klient masowy
» AGH - jedna z największych uczelni, obsługuje w rekrutacji letniej
ponad 12 000 kandydatów
» Główny cel kandydatów na studia: dostać się szybko na najlepszy
dla nich kierunek studiów
» Proces rekrutacji musi przebiegać szybko i sprawnie ze względu na
konkurencję i okres wakacyjny
» Coraz szersza informatyzacja procesu rekrutacji jest dużym
wsparciem dla kandydatów

Wpływ demografii na rekrutację na studia
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Liczba miejsc, podań na studia, kandydatów
zakwalifikowanych i wpisanych w naborze lipcowym na studia
stacjonarne pierwszego stopnia w latach 2011-2015.

Skąd pochodzą kandydaci na AGH?
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Kandydaci z 5 województw stanowią 88.49% wszystkich ubiegających się
(Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie, Lubelskie)
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Jak zostać studentem AGH?

Rejestracja
kandydatów

Przyjmowanie
podań

Ocena
kwalifikacji
kandydatów

Wydanie
decyzji o
przyjęciu na
studia

Dokonanie
wpisu na
studia

Uczestnicy procesu rekrutacji

Kandydat

WKR

CKE

CSZ

Zadania komisji rekrutacyjnych

a) przyjmowanie od kandydatów wszystkich dokumentów

wymaganych w procesie rekrutacji;
b) podejmowanie
uchwał
w
sprawie
kwalifikacji
na
poszczególne kierunki, formy i stopnie studiów kandydatów na
studia spełniających warunki uchwały senackiej;
c) wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie
wpisu kandydatów na studia oraz wydawanie poświadczeń o
dokonaniu wpisu;
d) podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji;
e) kontrola poprawności danych podawanych przez
kandydatów;
f)
inne, np.: zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu
przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia II stopnia oraz
przeprowadzenie egzaminu;
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Dokumentowanie procesu rekrutacji
4. 1. Uczelnia zakłada teczkę akt osobowych studenta, w której przechowuje
się:
1) dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:
a) poświadczoną przez uczelnię kopię:

– świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o
wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów - w przypadku
kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego
stopnia,
b) ankietę osobową zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu
tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
c) poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata na studia;

Dokumentowanie procesu rekrutacji
2) dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do
podjęcia decyzji o przyjęciu na studia, w tym decyzji o przyjęciu na studia w
wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
3) kopię decyzji o przyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej
doręczenia;
4) podpisany przez studenta akt ślubowania;
5) umowę albo kopię umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą";
6) potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej i indeksu, jeżeli regulamin
studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie, a także ich
duplikatów;

System e-Rekrutacja

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć
po zakwalifikowaniu się na studia
pierwszego stopnia?
Po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia należy w WKR właściwej
dla kierunku, na który kandydat chce dokonać wpis, złożyć (lub okazać)
następujące dokumenty:

f. kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart
Elektronicznych (opisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr. PESEL); jej
elektroniczną wersję należy także przesłać przez system e-Rekrutacja;
szczegółowe informacje dotyczące fotografii są udostępnione w systemie eRekrutacja po zalogowaniu się,

Zdjęcie – zmora kandydata
Wymagania formalne vs praktyka szczęśliwy student vs
poważny człowiek:
» aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami
obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
(zgodnie z 4. Rozp. MNiSW z dn. 14.09.2011 r. w
sprawie dokumentacji przebiegu studiów)
… fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący
uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami…
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zdjęcie w okularach z
ciemnymi szkłami, w nakryciu głowy, z zamkniętymi oczami, innym niż
naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
Foto źródło: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie – zmora kandydata
Wymagania aktualne:
» kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach
20 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
(pkt.4 opisu w załączniku nr 3 do Rozp. MNiSW z dnia
16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów)

Centrum Kart Elektronicznych
w procesie rekrutacji
» Ważny element dotyczący zbierania właściwych zdjęć od
kandydatów – bieżące zatwierdzanie zdjęć

Centrum Kart Elektronicznych
w procesie rekrutacji
» Wskazanie szczegółowych wymogów dla kandydatów
1) zdjęcie kolorowe;
2) do dokumentacji przy wpisie należy dołączyć zdjęcie papierowe o
wymiarach rzeczywistych 35 mm x 45 mm;

3) wymiary zdjęcia umieszczonego na elektronicznej legitymacji wymiary rzeczywiste to 20 mm x 25 mm;
4) zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiar 236 pikseli x
295 pikseli;

5) plik ze zdjęciem powinien być zapisany w formacie JPG i mieć rozmiar
nie większy niż 50 kilobajtów;
6) zdjęcie winno być wykonane na papierze wysokiej jakości o dużej
rozdzielczości– rozdzielczość fotografii minimum 300 dpi,

Centrum Kart Elektronicznych
w procesie rekrutacji
7) wykonane na jednolitym, jasnym tle pozbawionym cieni i
elementów ozdobnych, mające dobrą ostrość i odwzorowujące
naturalny kolor skóry oraz naturalny wizerunek twarzy, obejmujące
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby,
pokazujące wyraźnie oczy i przedstawiające osobę w pozycji
frontalnej (zrobione na wprost lub z lewego profilu jak do starego
DO), bez nakrycia głowy;
8) bez obramowań ani śladów krawędzi zdjęcia papierowego, nie
może być załamań, fragmentów pieczęci, spinaczy, dziurkaczy lub być
brudne;
9) zachowana winna być bardzo dobra ostrość oraz kontrast zdjęcia –
zdjęcia mało ostre i mało kontrastowe zostaną odrzucone;
10) zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną (twarz,
popiersie) – żadne inne przedmioty nie mogą być widoczne;

Centrum Kart Elektronicznych
w procesie rekrutacji
10) zdjęcie musi pokazywać tylko osobę fotografowaną
(twarz, popiersie) – żadne inne przedmioty nie mogą być
widoczne;
11) twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia –
zdjęcia źle skadrowane zostaną odrzucone;
12) ubiór osoby fotografowanej powinien być stosowny i
licujący ze statusem przyszłego studenta (fotografie w
podkoszulkach w różnobarwnych kolorach, z napisami,
bluzy z kapturem, odkryte ramiona – zostaną
odrzucone);
13) pozostałe kwestie dotyczące wymogów
dostarczanych fotografii regulują odrębne przepisy, np.
zasady dostarczania zdjęć do dowodu osobistego lub
paszportu.

Centrum Kart Elektronicznych
w procesie rekrutacji
» Dzięki wprowadzeniu elektronicznych legitymacji studenckiej
przyśpieszono proces przygotowania legitymacji

» Wprowadzenie funkcjonalności w postaci gromadzenia zdjęć w
postaci elektronicznej ograniczyło konieczność skanowania zdjęć
tradycyjnych w trakcie rekrutacji
» CKE w chili obecnej wspiera tylko cyfryzację fotografii poprzez
udostępnianie skanerów dla kandydatów lub wypożyczanie ich do
UKR i WKR

Co zmieniła ELS w procesie rekrutacji?
» Zmniejszenie liczby fotografii składanych przez kandydatów w
tradycyjnej formie
» Brak problemów z wizerunkiem kandydata – zdjęcia są
zatwierdzane wcześniej przez Centrum Personalizacji AGH
» Szybsza obsługa kandydata – brak konieczności weryfikacji zdjęcia
– sprawdza się tylko czy jest ono zgodne z tym zatwierdzonym
przez CKE
» Łatwiejsza identyfikacja kandydata – wiemy z kim rozmawiamy
zanim poznamy go osobiście

Czym kierował/a się
Pan/Pani podejmując
decyzję o studiach na
wybranym kierunku?

Podsumowanie
» Kandydat na studia przychodzi po solidne wykształcenie i wiążę się z
Uczelnią na kilka lat, a w tym okresie rozliczne okoliczności wymagają
potwierdzanie statusu studenta
» Legitymacja elektroniczna (ELS) jest dzisiaj jedynym widocznym, a
także materialnym sposobem na potwierdzenie statusu studenta
» Około ¾ kandydatów zgadza się na udostępnienie danych dla MPK
» Statusu studenta nie można potwierdzić okazaniem indeksu, gdyż ten
ma jedynie charakter wirtualny
» Ze względu na rozwój systemów informatycznych ELS jest właściwym
kierunkiem w obszarze dokumentowania przebiegu studiów
» Największym problemem dla kandydatów jest wykonanie i wgranie do
systemu właściwego zdjęcia potrzebnego do wykonania ELS
» Niestety w dalszym ciągu funkcjonują przepisy ograniczające
przyśpieszenie procesu – archiwizowanie legitymacji w dokumentacji
studenta

Dziękuję za uwagę

