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Szanowni Państwo! 

 

Sierpień to zasadniczo czas wakacji, jednak nam służy 

również do tego, aby przygotować pewne sprawy, na które 

nie będzie czasu jesienią, na początku nowego roku 

akademickiego. Dwie takie sprawy, które aktualnie 

realizujemy, to przygotowania do III ogólnopolskiego 

Forum Dziekanatów, które ponownie współorganizujemy 

ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz dalsze 

prace nad elektroniczną teczką studenta. 

 

Równolegle na łamach naszego stowarzyszeniowego 

bloga rozpoczynamy ciekawy cykl tekstów przybliżających 

nam przepisy ustawy o dokumentach publicznych.  

 

Zapraszamy do lektury, a niezależnie od tego, życzymy 

Państwu dużo wypoczynku w wakacje i naładowania 

akumulatorów na kolejny rok akademicki 😊  

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM DZIEKANATÓW W SGH 

Jak co roku w grudniu odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogólnopolskie 

Forum Dziekanatów. Naszym nowym czytelnikom przypominamy, że właśnie to wydarzenie dało 

impuls dla powstania grupy wymiany doświadczeń na FB, bazy dobrych praktyk w dziekanatach, 

a także naszego Stowarzyszenia, które rok temu stało się z SGH współorganizatorem II 

ogólnopolskiego Forum Dziekanatów (a od samego wydarzenia przejęło swoje logo).   

Tegoroczne Forum Dziekanatów koncentruje się na dwóch obszarach tematycznych. Pierwszym 

są sprawy związane z obsługą studentów i kadry zagranicznej oraz wielokulturowości na polskich 

uczelniach – ten obszar tematyczny koordynuje Centrum Programów Międzynarodowych SGH. 

Drugim obszarem jest funkcjonowanie dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0. i przepisów 

wprowadzających, który to obszar koordynuje nasze Stowarzyszenie. 

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów odbędzie się 9–10 grudnia 2019 r. Na dzień pierwszy 

zaplanowana jest konferencja, a na drugi – warsztaty. W czasie Forum odbędzie się także walne 

zebranie członków naszego Stowarzyszenia, a wieczorem najpewniej spotkanie integracyjne. O 

szczegółach, w tym o otwarciu rejestracji, informować będziemy na bieżąco, a póki co zapraszamy 

do nadsyłania propozycji referatów na konferencję. 

TRWAJĄ PRACE NAD ELEKTRONICZNĄ TECZKĄ STUDENTA 

Projekt wypracowania standardu teczki elektronicznej spotkał się z dużym zainteresowaniem 

środowiska, co dodatkowo zmotywowało nas w połowie sierpnia do pracy. Przy współpracy z 

Komisją ds. USOS przygotowaliśmy wykaz dokumentów, które znajdują się w aktach studenta 

zgodnie przepisami prawa, a na podstawie ankiety wypełnionej przez pracowników dziekanatów, 

również innych dokumentów, które są gromadzone w teczkach studentów.  
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Z ankiety wynika, że gromadzimy bardzo dużo dokumentów, które nie są wymienione w 

rozporządzeniu w sprawie studiów. Pojawiają się zatem dwa pytania: czy wszystkie te dokumenty 

są potrzebne, a jeżeli nie – co z nimi robić (brakować, ale jak)? Dobrze by było wypracować 

standardy, które każdy z nas mógłby zaadoptować do własnych potrzeb, ale takie, które nie 

przysporzą nam dodatkowej pracy. W uczelniach powinny być instrukcje kancelaryjne, ale jak już 

się zdążyliśmy zorientować, często nie obejmują one szczegółów, jak postępować z dokumentacją 

przebiegu studiów.  

Szukamy zatem przykładów instrukcji kancelaryjnych dotyczących postępowania z dokumentami 

w dziekanacie, a także instrukcji dotyczących brakowania dokumentacji i tradycyjnie zapraszamy 

do współpracy – stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl. 

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PROPOZYCJI ARTYKUŁÓW DO KSIĄŻKI 
POŚWIĘCONEJ PROGRAMOM MIĘDZYNARODOWYM NA  UCZELNIACH 
 

W ramach projektu SGH4U, którego częścią jest także III ogólnopolskie Forum Dziekanatów, 

przygotowywana jest publikacja poświęcona internacjonalizacji uczelni, a w szczególności 

obsłudze studentów i kadry zagranicznej. Publikacja zostanie wydana nakładem Oficyny 

Wydawniczej SGH latem 2020 r.  

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących 

się współpracą międzynarodową na swoich uczelniach. Na propozycje czekamy do 10 

października 2019 r. 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA  BLOGU STOWARZYSZENIA 

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

Polecamy  

• pierwszy artykuł p. Jacka Barwickiego z cyklu publikacji poświęconych Ustawie o dokumentach 

publicznych, Co zmieni Ustawa o dokumentach publicznych w uczelni? (29.07.2019),  

• Pedagogika – wszystko dobre, co się dobrze kończy? (Magdalena Kukuła, 15.08.2019) 

• Worek bez dna: co kryje teczka studenta (i dlaczego pęka w szwach)? (Ewa Wiśniewska i 

Katarzyna Górak-Sosnowska, 19.08.2019) 

• Legitymacja studencka – czy dziekanaty nadal powinny żądać jej zwrotu? (Ewa Wiśniewska, 

26.08.2019) 

a także:  

• Wywiad z naszą członkinią – Beatą Dobrzeniecką w Biuletynie Politechniki Warszawskiej. 

• Artykuł Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Zarządzanie obsługą studenta w dziekanatach polskich 

uczelni, „E-Mentor”, nr 2 (2019), DOI: 10.15219/em79.1408. 

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. 

mailto:stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl
http://projectwelcome.sgh.waw.pl/
http://forum-dziekanatow.pl/index.php/zapraszamy-do-nadsylania-propozycji-artykulow-do-monografii-na-temat-programow-miedzynarodowych-na-uczelniach/
http://forum-dziekanatow.pl/
http://forum-dziekanatow.pl/index.php/co-zmieni-ustawa-o-dokumentach-publicznych-w-uczelni/
http://forum-dziekanatow.pl/index.php/pedagogika-wszystko-dobre-co-sie-dobrze-konczy/
http://forum-dziekanatow.pl/index.php/worek-bez-dna-co-kryje-teczka-studenta-i-dlaczego-peka-w-szwach/
http://forum-dziekanatow.pl/index.php/legitymacja-studencka-czy-dziekanaty-nadal-powinny-zadac-jej-zwrotu/
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Odpowiedzialna-uczelnia/Z-zycia-spolecznosci-PW/Tutaj-czlowiek-sie-nie-starzeje
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/79/id/1408
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/79/id/1408

