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Szanowni Państwo! 

 

Od ostatniego newslettera minęło już trzy miesiące. Nie 

oznacza, że przez ten czas zawiesiliśmy naszą działalność, 

wręcz przeciwnie zbieraliśmy siły i tworzyliśmy plany na 

najbliższą przyszłość.  

 

W grudniu pochłonięci byliśmy współorganizacją III Forum 

Dziekanatów i organizacją Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia, o czym na bieżąco pisaliśmy na naszym 

blogu.  

 

Po przerwie świątecznej skupiliśmy się na zaplanowaniu 

działań na ten rok. Będziemy nadal kontynuowali prace 

nad e-teczką, konsultowali zawiłości prawne z MNiSW a 

także nieustannie promowali dziekanaty jako ważne 

jednostki działające w strukturach uczelni.  

 

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o wydarzeniach za ostatnie trzy miesiące. 

 

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM DZIEKANATÓW - INTERNATIONAL W SGH 

9–10 grudnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się III edycja ogólnopolskiego 

Forum Dziekanatów. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Tegoroczne 

Forum po raz kolejny pokazało jak bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się ta inicjatywa. W tym 

roku w Forum wzięło udział 500 osób (200 osób więcej niż w poprzednich edycjach). Program 

wydarzenia oprócz interesujących referatów podczas sesji plenarnych obejmował 21 warsztatów.  

II KONGRES STOWARZYSZENIA FORUM DZIEKANATÓW I SPRAWOZDANIE 
ROCZNE 

10 grudnia odbył się II Kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów podczas Kongresu miało 

miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie przyjęło 

sprawozdanie Zarządu z działalności SFD, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, informację o 

budżecie i budżet na 2020 r. Wszystkim członkom Stowarzyszenia i gościom serdecznie 

dziękujemy za tak liczne przybycie. 

TRWAJĄ PRACE NAD ELEKTRONICZNĄ  TECZKĄ STUDENTA  

We współpracy z MUCI (Komisją ds. USOS) i zespołem ekspertów kontynuujemy prace nad 

wypracowaniem standardu e-teczki. Powstał już dokument opisujący cały proces i obecnie 

kolejnym krokiem będzie spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
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Wyższego oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Jesteśmy na etapie ustalania terminu warsztatów, które 

zorganizuje nam MNiSW już pod koniec marca.  

WIZYTY STUDYJNE W DZIEKANATACH I NIE TYLKO 

Od 1 marca rusza I tura naboru na wizyty studyjne dla pracowników administracyjnych szkół 

wyższych. Wizyty studyjne będą realizowane w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest realizowany przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach konsorcjum ze Szkołą Główną Handlową 

oraz Uniwersytetem Humanistycznym SWPS w Warszawie. Kierownikiem projektu jest Anna 

Mielczarek-Taica, kierowniczka dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK oraz 

szefowa Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów jest partnerem wspierającym realizację zadania 8. Wizyty 

studyjne / job shadowing, za które odpowiada zespół pracowników SGH i członkiń naszego 

Stowarzyszenia w składzie: Katarzyna Górak Sosnowska (koordynator zadania), Renata Pajewska-

Kwaśny i Irena Senator. Zachęcamy do aplikowania! 

KIEROWNICZKI DZIEKATANÓW W SKŁADZIE SENATU UCZELNI  

Dwie kierowniczki dziekanatów Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i członkinie naszego 

Stowarzyszenia – Anna Mielczarek-Taica i Agnieszka Korzybska zostały Senatorkami na swojej 

Uczelni. Serdecznie Paniom gratulujemy i jesteśmy dumni z osiągnięć. 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA 

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

Polecamy:  

• Dokumenty elektroniczne okiem sceptyka – Katarzyna Górak-Sosnowska (03.02.2020)  

• Teczka A i teczka B. A może nie taki diabeł straszny? – Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa 

Wiśniewska (23.01.2020)  

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. 
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