Zarządzenie nr 68
z dnia 5 listopada 2007 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie legitymacji
studenckich.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634) zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 31 grudnia 2007 r. tracą waŜność legitymacje studenckie wydane na blankietach
o wzorze innym, niŜ podany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Studentom, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2007 r. i którym zostały
wydane legitymacje studenckie o wzorze innym niŜ podany w załączniku nr 1, dziekanaty
zobowiązane są do ich wymiany w terminie, o którym mowa w ust. 1 i wydania legitymacji
studenckiej wg obowiązującego wzoru (legitymacja papierowa).

§2
1. Studentom, którzy rozpoczną 1 października 2008 r. w Uniwersytecie Śląskim stacjonane
i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie,
wydawane będą elektroniczne legitymacje studenckie, zwane dalej „legitymacjami ELS”
o wzorze podanym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Personalizacja legitymacji ELS, przez którą rozumie się graficzne i elektroniczne
przygotowanie jej do wydania studentowi, wykonywana jest przez Zespół Personalizacji
ELS. Skład i zadania Zespołu, przebieg procesu personalizacji i zasady współpracy
z dziekanatami w zakresie legitymacji ELS, ustali Kanclerz.

§3
1. Studenci, o których mowa w § 1 ust. 2, a takŜe studenci posiadający legitymacje papierowe
zgodne z obowiązującym wzorem, mogą złoŜyć do właściwego dziekanatu podanie w
sprawie wymiany legitymacji papierowej na legitymację ELS. Wzór podania stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Personalizacja legitymacji wykonywana jest
przez Zespół o którym mowa w § 2 ust. 2, na podstawie zleceń dokonywanych przez
dziekanaty w systemie USOS.
2. Studenci o których mowa w § 1 ust. 2, zainteresowani wymianą legitymacji papierowej na
legitymację ELS, mogą składać podania w terminie do 24 listopada 2007 r.

3. W roku akademickim 2007/2008 wymiana legitymacji papierowych na legitymacje ELS
odbywać się będzie do wyczerpania blankietów znajdujących się na stanie magazynowym.

§4
Opłaty za wydanie legitymacji studenckich, o których mowa w niniejszym zarządzeniu wnoszone
są przez studentów w trybie określonym w Piśmie okólnym nr 3/2005 z dnia 26 września 2005
Rektora w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów (ze
zmianą w Piśmie okólnym nr 2/2007 z dnia 23 lutego 2007 r.)

§5
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o dziekanacie naleŜy przez to rozumieć takŜe
sekretariat: MISH, MISMP, MSzNP.

§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Janusz Janeczek

2

