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Szanowni Państwo! 

 

Listopad jest miesiącem oddechu, po rozpoczęciu nowego 

roku akademickiego, rozliczeniu studentów, przedłużeniu 

ważności legitymacji i zorganizowaniu graduacji dla 

absolwentów, można na moment zatrzymać się. 

Oczywiście pod warunkiem, że nie działa się w naszym 

Stowarzyszeniu        

 

Nam listopad również upłynął stosunkowo intensywnie – 

coraz silniej czujemy presję ostatnich kilkunastu dni  

z powodu zbliżającego się III ogólnopolskiego Forum 

Dziekanatów, które odbędzie się wkrótce w SGH. Ponadto 

nadal prowadzimy z MUCI prace nad elektroniczną teczką 

studenta.  

 

Ze spraw symbolicznych i nieco wzruszających warto 

wspomnieć o tym, że 6 listopada skończyliśmy rok.  

SKOŃCZYLIŚMY 1 ROK!  

Zaczynamy od wpisu rocznicowego – rok temu o tej porze byliśmy świeżo zarejestrowaną 

organizacją pozarządową liczącą kilkanaście osób pełnych nadziei, chęci i pomysłów. W ciągu 

pierwszego roku naszej działalności udało się nam niemal dziesięciokrotnie powiększyć swój skład 

osobowy, a także stać się głosem naszej części społeczności uczelni – i to głosem stosunkowo 

słyszalnym. Co również cieszy, wielu naszych członków rozwinęło skrzydła na swoich uczelniach 

pisząc artykuły naukowe, zdobywając granty na projekty, a także wyróżnienia i nagrody.  

Korzystając z okazji, wszystkich członków, sympatyków oraz osoby zainteresowane działalnością 

Stowarzyszenia Forum Dziekanatów serdecznie zapraszamy na obrady Walnego Zgromadzenia 

sprawozdawczego, które odbędzie się podczas Kongresu Stowarzyszenia 9 grudnia 2019 r.  

o godzinie 16:10 w auli VII Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162. 

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM DZIEKANATÓW - INTERNATIONAL W SGH 

Za kilkanaście dni (a dokładniej 9–10 grudnia) widzimy się ze znaczną częścią Czytelników 

niniejszego newslettera na III ogólnopolskim Forum Dziekanatów – International w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy rejestrację – udział w Forum 

zadeklarowało 490 osób, które pracują w 102 uczelniach publicznych i niepublicznych w całej 

Polsce.  

Tegoroczna edycja wyróżnia się nie tylko swoją skalą (poprzednie liczyły po około 300 

uczestników), ale także zakresem tematycznym (dzięki współpracy z Centrum Programów 

Międzynarodowych SGH – współorganizatorem Forum – jedna z sesji plenarnych poświęcona jest 

sprawom studentów zagranicznych), jak również tym, że wydarzenie zostało objęte patronatem 
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich. Co więcej, przedstawiciel kierownictwa MNiSW ma przybyć na 

otwarcie Forum. 

Program Forum Dziekanatów – International znajduje się na naszej stronie. Pozostaje tylko 

cieszyć się, że możemy współorganizować wydarzenie takiego kalibru ze Szkołą Główną Handlową 

w Warszawie! 

CIĄG DALSZY PRAC  NAD ELEKTRONICZNĄ TECZKĄ STUDENTA  

Z MUCI (Komisją ds. USOS) zorganizowaliśmy spotkanie robocze poświęcone elektronicznej 

teczce studenta, które odbyło się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Wzięło w nim udział około 20 osób o różnych specjalizacjach umożliwiających 

dyskusję na temat e-teczki. Byli zatem informatycy wdrożeniowcy, specjaliści od podpisów 

elektronicznych, cyberbezpieczeństwa, elektronicznego zarządzania dokumentacją, producenci 

oprogramowania dla uczelni, a także archiwiści, prawnicy i my – użytkownicy końcowi.  

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów reprezentowały: Katarzyna Górak-Sosnowska i Ewa 

Wiśniewska (współautorki materiału dotyczącego specyfikacji prawnej e-teczki), a od strony 

prawnej wspierał nas (i wszystkich zebranych) mec. Piotr Szumliński. Spotkanie prowadziła  

dr Janina Mincer-Daszkiewicz. Trwało ono ponad 6 godzin i choćby z tego względu (ale oczywiście 

nie tylko!) przyniosło dużo nowych treści, które teraz są porządkowane i systematyzowane. Ciąg 

dalszy niewątpliwie nastąpi! 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW DZIEKANATÓW ZORGANIZOWANE PRZEZ 
MNISW 

Na początku listopada (5–6.11.19) odbyła się druga tura szkolenia dla pracowników dziekanatów 

zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięły w niej udział osoby, dla 

których nie starczyło miejsc na szkoleniu marcowym oraz osoby chętne. Choć program był w dużej 

mierze podobny, sporo tematów zostało przedstawionych w inny sposób – chociażby ze względu 

na zmiany przepisów, które się w międzyczasie dokonały.  

Najpewniej nie jest to ostatnie szkolenie przeznaczone dla pracowników dziekanatów.  

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA  

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

Polecamy:  

• Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa i nauki – szkolenie MNiSW (Katarzyna Rynkowska, 

12.11.2019) 

• Skończyliśmy rok! (Katarzyna Górak-Sosnowska, 6.11.2019) 

a także artykuł Beaty Igielskiej, Pani z dziekanatu wciąż dzieli i rządzi (prawo.pl, 5.11.2019),  

w którym wypowiada się członek naszego Stowarzyszenia. 

OGŁOSZENIA  

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

prosimy 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. 
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