2. SKREŚLENIE WG NOWEJ PROCEDURY – PRZYPADEK, GDY STUDENT NIE
SKŁADA ODWOŁANIA
Kolejne etapy postępowania w przypadku skreślenia z listy studentów wg wprowadzonej w USOS
procedury. Prezentacja dotyczy sytuacji, gdy student nie odwołuje się od decyzji o skreśleniu
wydanej przez dziekana – decyzja pierwszej instancji staje się ostateczna

1. Wprowadzanie daty oraz powodu skreślenia studenta z listy studentów
a) z poziomu zakładki Skreślenia/Wznowienia, uzupełniając pola: Data decyzji, Decyzja
I instancji (typ SKR) – po wykonaniu tej operacji w polu Opis decyzji I instancji zostanie
zaciągnięty ze Słownika. Należy dokonać edycji pola Uzasadnienie decyzji I instancji
zgodnie ze stanem faktycznym,
b) z poziomu przycisku Decyzja I instancji o skreśleniu, uzupełniając pola: Data decyzji
i Powód skreślenia – po wykonaniu tej operacji w polu Opis decyzji I instancji zostanie
zaciągnięty ze Słownika. Należy dokonać edycji pola Uzasadnienie decyzji I instancji
zgodnie ze stanem faktycznym.
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2. W pole Data doręczenia lub za pomocą przycisku Potwierdzenie odbioru pracownik
dziekanatu wpisuje:
- datę z „żółtej karteczki” (zwrotne potwierdzenie odbioru),
- datę potwierdzenia złożoną przez studenta na kopii decyzji - odbiór osobisty,
- datę obliczoną na podstawie korespondencji zawierającej decyzję o skreśleniu, która nie
została doręczona. Występuje tu sytuacja, w której koperta „wraca” na Wydział wraz z datą
pierwszego awizowania listu przez Pocztę Polską. Doręczenie uważa się za dokonane, jeżeli
od dnia pierwszej próby doręczenia (i pozostawienia awizo) minęło czternaście dni –
wpisujemy kolejny dzień po upływie tych czternastu dni.
Przykład: wysłano do studentki Kasi decyzję w dniu 1 sierpnia 2014 r. Pierwsza próba
doręczenia miała miejsce 3 sierpnia i listonosz zostawił wówczas awizo. Wobec nieodebrania
listu w ciągu 7 dni, listonosz 12 sierpnia pozostawił drugie awizo. Studentka nie odebrała
listu, powrócił on zatem na uczelnię. Za dzień doręczenia należy wówczas przyjąć 18 sierpnia,
gdyż termin do odbioru upłynął 17 sierpnia.
W momencie uzupełnienia pola Data decyzji pole Kod programu zostaje oznaczony kolorem
żółtym. Kolorystyka ma wskazywać na trwającą procedurę skreślenia studenta z listy
studentów.
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3. W sytuacji, gdy decyzja o skreśleniu zostanie doręczona studentowi i w terminie 14 dni od jej
otrzymania nie złoży od niej odwołania decyzja staje się ostateczna. Datą skreślenia z listy
studentów, która jest wyliczana automatycznie przez skrypt na bazie USOS jest dzień następny
po upływie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Data ta jest automatycznie wpisywana w pole
Data skreślenia, o ile zostało wypełnione pole Data doręczenia.
Możliwa jest również sytuacja, w której student złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do
odwołania. Z chwilą dostarczenia takiego oświadczenia organowi decyzja staje się ostateczna i
prawomocna. Oznacza to konieczność wprowadzenia „ręcznie” daty skreślenia, która będzie
tożsama z datą złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.
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4. Pole Data skreślenia wpływa na zmianę koloru pola Kod programu – ponownie jest to kolor
biały. Zmianie ulega również Status na programie na Skreślony.
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