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Szanowni Państwo! 

 

Nikomu, kto pracuje w dziekanacie, nie trzeba pisać, że 

październik jest miesiącem najbardziej intensywnej pracy. 

Rozpoczynamy nowy rok akademicki, nierzadko w nowych 

strukturach organizacyjnych, w których musimy się na 

nowo odnaleźć. Zmiana struktur wynikająca z przepisów 

Ustawy 2.0 nie oznacza mniejszego nakładu pracy; często 

jest wręcz przeciwnie. 

 

Wrzesień i październik upłynął nam w Stowarzyszeniu na 

realizacji dwóch zadań strategicznych – organizacji III 

ogólnopolskiego Forum Dziekanatów z SGH oraz 

opracowywaniu standardu elektronicznej teczki studenta, 

a także na ustalaniu interpretacji przepisów.  

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM DZIEKANATÓW 
W SGH 

Za niecałe 2 miesiące (9–10 grudnia 2019 r.) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie 

się III ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Wydarzenie to stało się wizytówką jego organizatorów – 

SGH i od ubiegłego roku naszego Stowarzyszenia. W ciągu dwóch dni od uruchomienia zgłoszeń 

swój udział zadeklarowało ponad 100 osób. Jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili – zapraszamy 

do rejestracji. 

Znamy już wstępny program Forum, z którym można zapoznać się na naszej stronie. 

TRWAJĄ PRACE NAD ELEKTRONICZNĄ TECZKĄ STUDENTA  

Dzięki pracy członków Stowarzyszenia, Komisji ds. USOS i wsparciu prawniczemu udało się nam 

zrealizować niemalże cały etap tworzenia ram prawnych i funkcjonalnych standardu 

elektronicznej teczki studenta w zakresie dokumentacji wyszczególnionej w Rozporządzeniu w 

sprawie studiów. Według interpretacji MNiSW mamy obowiązek archiwizowania wyłącznie 

dokumentów wyszczególnionych w tym rozporządzeniu. Sposób przechowywania innych 

dokumentów w teczce studenta można ustalić przepisami wewnątrzuczelnianymi.  

Aby domknąć ten etap prac, musimy wyjaśnić ostatnie sprawy natury prawniczej. Kolejnym 

etapem będą prace informatyczne nad standardem. O szczegółach będziemy zatem informować 

w kolejnych numerach newslettera. 

DWIE WYJAŚNIONE SPRAWY: HOLOGRAMY I LEGITYMACJE  

Przełom nowego i starego roku akademickiego przyniósł rozwiązania dwóch spraw: jedna – 

dotycząca sposobu postępowania z hologramami znalazła ostatecznie swoje szczęśliwe 

rozwiązanie, natomiast druga – dotycząca tego, czy mamy obowiązek zabierania studentom 

legitymacji w momencie obrony, potwierdziła stare porzekadło, że kto pyta nie błądzi.  
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Za szybką i rzeczową reakcję w obu przypadkach dziękujemy Departamentowi Szkolnictwa 

Wyższego MNiSW. 

FORUM DZIEKANATÓW Z NOMINACJĄ W KONKURSIE LUMEN  

Miło nam poinformować, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie została nominowana w 

konkursie LUMEN – Leaders in Univeristy Management organizowanym przez PCG Academia i 

Fundację Rektorów Polskich w kategorii współpraca za projekt „Forum Dziekanatów”. Nasze 

Stowarzyszenie jest instytucją współpracującą w tym projekcie, a także jednym z jego efektów. 

Finał konkursu odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. 

KSIĄŻKA: DZIEKANATY W PROCESIE ZMIAN. NOWA RZECZYWISTOŚĆ 

PRAWNA I ORGANIZACYJNA 

Nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ukazała się publikacja 

Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna pod redakcją Katarzyny 

Górak-Sosnowskiej i Renaty Pajewskiej-Kwaśny (SGH, Warszawa 2019, 287 s.). Zawiera ona 

artykuły pracowników naukowych oraz praktyków, czyli pracowników administracyjnych, 

podzielone na trzy części tematyczne: 1) Dziekanat w strukturze uczelni, 2) Zarządzanie pracą w 

dziekanacie oraz 3) Uwarunkowania prawne pracy dziekanatu. W publikacji znajduje się także 

baza dobrych praktyk z polskich dziekanatów, oraz gościnny wstęp na temat słowa „dziekanat” 

autorstwa prof. Jerzego Bralczyka.  

Publikację można nabyć w księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej SGH. 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA  

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

Polecamy:  

• Dwa światy – rzecz o będących i niebędących (Katarzyna Górak-Sosnowska, 6.09.2019) 

• A może dwie teczki? (Katarzyna Górak-Sosnowska, 16.09.2019) 

• Legitymacja może być pamiątką po studiach (Ewa Wiśniewska, 18.09.2019) 

• Ewidencja hologramów potwierdzających ważność legitymacji studenckiej (Elżbieta Giżycka, 

20.09.201) + Sprostowanie MNiSW w sprawie hologramów (Ewa Wiśniewska, 23.09.2019) 

a także:  

• Publikację naukową o dziekanatach: K. Górak-Sosnowska, E. Wiśniewska, A Happy Dean’s 

Office, but is there one? The case of Polish HEIs, w: Management and Administration of Higher 

Education at Times of Change, A. Visvizi, M. Lytras, A. Sarirete (red.), Emerald Publishing 

Limited 2019. 

• Audycję o dziekanatach [cz. 1 + cz. 2] z Katarzyną Górak-Sosnowską rozmawiał Jarosław 

Kosyra, Radio Kampus, 4.10.2019. 

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. 
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• 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. 

• Przypominamy także o rejestracji na III ogólnopolskie Forum Dziekanatów        

http://forum-dziekanatow.pl/index.php/rejestracja-iii-ogolnopolskie-forum-dziekanatow-international-9-10-grudnia-2019-r-sgh/

