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Szanowni Państwo! 

 

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy newsletter naszego 

Stowarzyszenia. Znajdą Państwo w nim informacje o zrea-

lizowanych już projektach, jak również o naszych 

bieżących działaniach.  

 

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów powstało w listopa-

dzie 2018 r. Założyło je 14 osób – 2 prodziekanów oraz 

12 kierowników i pracowników dziekanatów. Obecnie jest 

nas 114 i pracujemy na 41 uczelniach w Polsce. Staramy 

się stworzyć wspólnotę o jasnych, transparentnych i inklu-

zywnych zasadach. Podejmowane działania i realizowane 

projekty na bieżąco przedstawiamy członkom zamkniętej 

grupy portalu Facebook, do której dołączenia Państwa 

serdecznie zapraszamy. Biorąc pod uwagę, że do grupy 

zapisane są obecnie 62 osoby, zdecydowaliśmy się na 

utworzenie newslettera jako dodatkowego kanału 

komunikacji. Jako że jest to pierwszy newsletter streszczający 8 miesięcy naszej działalności, 

będzie on obszerniejszy niż kolejne.  

 

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas dalszych wiadomości, prosimy o mail na adres 

newsletter@forum-dziekanatow.pl.   

 

II FORUM DZIEKANATÓW W SGH 

Już jako komitet założycielski zaangażowaliśmy się w organizację drugiej edycji ogólnopolskiego 

Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które odbyło się 4–5 grudnia 

2018 r. W ramach Forum odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce 

dziekanatów, w której referaty przedstawili zarówno pracownicy naukowi jak i administracyjni 

uczelni oraz praktycy. Wkrótce ukaże się publikacja pokonferencyjna wydana nakładem Oficyny 

Wydawniczej SGH. Uczestnicy Forum mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach 

mających na celu podniesienie ich kompetencji z różnych dziedzin (prawo, informatyka, 

kompetencje miękkie) oraz dyskusjach w ramach stolików eksperckich. 

 

I KONGRES STOWARZYSZENIA FORUM DZIEKANATÓW 

4 grudnia 2018 r. podczas II Forum Dziekanatów w SGH odbył się kongres Stowarzyszenia Forum 

Dziekanatów. Była to pierwsza okazja do zaprezentowania naszych celów i planów. Dokonaliśmy 

diagnozy potrzeb, aby wypracować zręby projektów, które moglibyśmy zrealizować wspólnie dla 

siebie i dla całej społeczności pracowników administracji zajmujących się obsługą toku studiów. 
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RZECZNICTWO I OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH 

Stowarzyszenie przesłało w ramach konsultacji publicznych do MNiSW uwagi dotyczące 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861). 

 

Ponadto wystąpiliśmy do MNiSW z postulatami dotyczącymi zmian w aktach prawnych w zakresie: 

• postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów (wysyłanie 

zawiadomień o wszczęciu postępowania, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie 

sprawy w przypadku rezygnacji ze studiów), 

• obowiązku prowadzenia metryki spraw, 

• katalogu języków wydawania dyplomów i suplementów oraz terminu ich wydawania. 

Wiele wskazuje na to, że sprawy te znajdą wkrótce swój szczęśliwy finał.  

 

SEMINARIUM POŚWIĘCONE PRACY DZIEKANATÓW W KONTEKŚCIE USTAWY 
2.0 W KRAKOWIE 

W lutym 2019 r. odbyło się spotkanie członków naszego Stowarzyszenia z kierownictwem  

i pracownikami Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Jednym z jego efektów było 

seminarium pt. Dziekanat w Ustawie 2.0: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja 

zorganizowane przez MNiSW przy współpracy naszego Stowarzyszenia, które odbyło się 25–26 

marca 2019 r. w Krakowie. Program tego wydarzenia został opracowany w dużej mierze na 

podstawie uwag i pytań do wprowadzanych w ramach Ustawy 2.0 przepisów prawnych, które 

zebraliśmy w ramach wirtualnych konsultacji pracowników dziekanatów. Materiały i sprawozdania 

z seminarium dostępne są na naszej stronie. 

 

SEMINARIUM DZIEKANAT W USTAWIE 2.0. W TORUNIU 

7 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0. Nowe regulacje i ich wpływ 

na ścieżki współpracy między jednostkami uczelni, które zorganizowały dziekanaty i administracja 

centralna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nasze Stowarzyszenie. Sprawozdanie 

z seminarium ukaże się wkrótce. 

 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA  BLOGU STOWARZYSZENIA 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco naszej strony internetowej, http://forum-dziekanatow.pl. 

Polecamy m.in.: 

• Zamieszanie wokół wzoru suplementu do dyplomu i interpretacja MNiSW (Ewa Wiśniewska), 

17.06.2019. 

• Zmiany w ustawie PSWiN i co to oznacza dla dziekanatów? (Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-

Sosnowska), 13.06.2019. 

• Dziekanat – to brzmi dumnie (Ewa Wiśniewska), 04.06.2019. 

• Ustawa 2.0 a kpa w postępowaniu administracyjnym w sprawach studentów (Ewa 

Wiśniewska): 

o część 1, 9.05.2019, 

o część 2, 23.05.2019. 

• Podpisywanie umów ze studentami, (Marcin Kmieć), 08.04.2019. 
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• Uroki PIP, czyli jak wyrobić się z pracą bez nadgodzin?, (Alina Kowolik), 18.02.2019. 

• O ostatnim kroku w toku studiów (Wioletta Braun): 

o cześć 1, 7.01.2019, 

o część 2, 11.02.2019. 

• Kamienie milowe postępowania administracyjnego, (Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-

Sosnowska), 07.03.2019. 

• Wspólne zespoły projektowe jako przykład uczestnictwa pracowników administracyjnych  

w życiu uczelni, (Ewa Wiśniewska), 22.01.2019. 

• Dylematy prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, (Ewa Wiśniewska) 17.12.2018. 

• Polon czyli wyścig z czasem, (Anna Pietrzyk), 13.11.2018. 

 

OGŁOSZENIA  

• Zapraszamy do publikacji artykułów na naszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt. 

• Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współorganizacją z naszym Stowarzyszeniem na swoim 

wydziale lub swojej uczelni seminarium poświęconego dziekanatom lub szeroko pojętej 

obsłudze toku studiów, prosimy również o kontakt. 

• Jeżeli mają Państwo pomysły na to, czym warto się zająć w ramach Stowarzyszenia albo chcą 

się Państwo włączyć do naszych prac, proszę do nas napisać. 

E-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl  
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