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Szanowni Państwo! 

 

Nastał czas wakacji, czy w dziekanatach i Stowarzyszeniu 

także? Nic na to nie wskazuje. Może jest nieco ciszej 

wokół, więc łatwiej skupić się na pracy. A nad czym 

pracujemy? Rekrutacja, zamykanie semestru, obrony, 

dyplomy, POLon, archiwum, planowanie nowego roku,  

nowe realia od października i te, które już teraz stawiają 

nas przed milionem pytań.  

 

Poruszane w naszej grupie FB sprawy dotyczą tak różno-

rodnych zagadnień,  że nie sposób je usystematyzować. 

Jednak chyba wszystkich najbardziej interesuje prawo-

dawstwo, jego zmiany lub ich brak i sposoby na to, jak 

sprostać wymaganiom, nie naruszyć prawa lub terminów i 

zorganizować pracę swoją oraz naszych zespołów tak, aby 

wszystkie strony realizowanych przez nas procesów były 

usatysfakcjonowane. 

 

Poniżej przedstawiamy skrót tego, co wydarzyło się w naszym stowarzyszeniowym życiu w ostatnim 

czasie, a także dwa istotne dla naszej pracy ogłoszenia, którym poświęcamy dwa pierwsze wpisy. 

 

ROZPOCZYNAMY WSPÓŁPRACĘ Z MUCI W SPRAWIE  E-TECZKI 

Nowe rozporządzenie w sprawie studiów dało uczelniom możliwość prowadzenia dokumentacji 

toku studiów w formie elektronicznej. Możliwość ta jest kusząca, brakuje jednak oprogramowania, 

które mogłoby to umożliwić. Musiałoby ono spełniać trzy warunki brzegowe: techniczne, formalno-

prawne, a także odpowiadać na indywidualne potrzeby poszczególnych uczelni.  

 

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów rozpoczęło współpracę z Międzyuniwersyteckim Centrum 

Informatycznym (Komisja ds. USOS), której celem jest opracowanie specyfikacji e-teczki. Jeżeli 

mają Państwo ochotę zaangażować się w te prace – zapraszamy do współpracy. Szczegóły 

opisaliśmy na naszej stronie. 

 

USTAWA O DOKUMENTACH PUBLICZNYCH – JAK SIĘ ZA NIĄ ZABRAĆ?  

Do 27 lipca 2019 r. zbieramy pytania i wątpliwości dotyczące wdrażania przez uczelnie przepisów 

ustawy o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53). Na ich podstawie MNiSW we współpracy 

z MSWiA przygotuje przewodnik dla uczelni. Im więcej zadamy pytań, tym większe szanse na to, 

że uzyskamy na nie odpowiedzi i będziemy mogli sprostać wymogom narzuconym przez ustawę o 

dokumentach publicznych. Liczymy na odzew z Państwa strony! 
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RZECZNICTWO I OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH 
 

W ostatnim Newsletterze informowaliśmy o tym, że postulaty dotyczące uproszczenia zasad 

stosowania kpa w sprawach studenckich oraz przywrócenia katalogu języków obcych w zakresie 

wystawiania odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów, mają szansę zostać 

spełnione. Niestety, miesiąc później wiemy, że stało się inaczej. Nauczeni tym doświadczeniem, 

będziemy nadal podejmować działania w zakresie opiniowania aktów prawnych dotyczących 

naszej pracy na uczelniach – mamy nadzieję, że skuteczniej. 

 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA  BLOGU STOWARZYSZENIA 

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

Polecamy m.in.: 

• Konsekwencje zmian planowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych dla postępowań 
administracyjnych w sprawach doktorantów (Łukasz Kierznowski) 25.06.2019, 

• Zamiast katalogu języków do dyplomów mamy szafę pancerną  (Marek Obszański) 
05.07.2019, 

a także artykuł dotyczący ustawy o dokumentach publicznych w „Gazecie Prawnej”, w którym 

wypowiedziały się nasze dwie członkinie: P. Szewioła, Uścisk ręki zamiast dyplomu. Nowe przepisy 

o dokumentach publicznych kłopotliwe dla uczelni, „Gazeta Prawna”, 18.07.2019. 

OGŁOSZENIA  

• Raz jeszcze (bo to naprawdę ważne!) zapraszamy do nadsyłania pytań w sprawie ustawy  

o dokumentach publicznych do 27 lipca 2019 r. na adres stowarzyszenie@forum-

dziekanatow.pl. 

• 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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