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Szanowni Państwo! 

 

Od 11.03.2020 r. żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, 

do której przyszło nam przystosowywać się nagle  

i niespodziewanie. Nierzadko przestawienie się na pracę 

zdalną i/lub system dyżurów przychodzi nam trudno. 

Warto jednak spojrzeć na to z nieco innej perspektywy. Po 

pierwsze, okazało się, że tzw. ‘niebędący’ są jednym  

z filarów uczelni, a obecnie jedyną grupą interesariuszy, 

która pracuje na miejscu. Po drugie, wiele zadań  

i procesów można – jak się okazuje – przenieść do pracy 

zdalnej. Co więcej, efekty pracy zdalnej okazują się być nie 

gorsze niż pracy za służbowym biurkiem.  

Warto wykorzystać te doświadczenia do usprawnienia 

pewnych procesów na uczelniach. Zanim jednak to 

nastąpi, musimy przetrwać w zdrowiu najbliższe tygodnie, a także sprostać bieżącym, trudnym 

zadaniom, jakie przed nami stoją.  

Ostatnie dwa tygodnie przeleciały nam wszystkim bardzo szybko. Nam w Stowarzyszeniu jeszcze 

szybciej, ponieważ staraliśmy się (i nadal staramy) zbierać pomysły i proponować rozwiązania, 

które mogą przydać się nam wszystkim. Tym bardziej zachęcamy do wstąpienia do naszego grona. 

Razem możemy jeszcze więcej! 

DZIEKANATY W CZASACH PANDEMII – BAZA POMYSŁÓW NA ORGANIZACJĘ 
PRACY  

Założyliśmy bazę pomysłów dla pracowników dziekanatów na organizację pracy w obliczu 

pandemii, Baza zwiera bieżące informacje, przydatne rozwiązania i dobre praktyki z zakresu 

organizacji pracy w dziekanatach, a także innych jednostkach uczelnianej administracji w czasie 

pandemii koronawirusa. Do zbierania rozwiązań służy otwarty dokument w Google Docs, do 

którego edycji zapraszamy wszystkich. Dzielimy się dobrymi rozwiązaniami, sprawdzonymi 

informacjami i sposobami organizacji pracy. Na podstawie przesyłanych informacji – będziemy 

starać się aktualizować naszą bazę pomysłów. 

REALIZACJA OBOWIĄZKU OGRANICZENIA ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ 
UCZELNIE - RAPORT 

W dniach 18–19 marca 2020 r. na prośbę MNiSW  przygotowaliśmy raport na temat realizacji 

przez uczelnie obowiązku ograniczenia świadczenia pracy na terenie uczelni przez pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. W raporcie przedstawiamy rozwiązania, jakie przyjęto 
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na uczelniach w związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia ograniczającego 

obowiązek świadczenia pracy na terenie uczelni. 

OBRONY ON-LINE CZY DAMY RADĘ? - RAPORT 

W piątek MNiSW wydało rekomendacje w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. To skłoniło nas przygotowania kolejnego raportu – tym 

razem na temat prowadzenia obron prac dyplomowych online. W raporcie wskazujemy istniejące 

rozwiązania, a także trudności prawne i informatyczne związane z tego typu formą egzaminu 

dyplomowego.  

INNE DZIAŁANIA RZECZNICZE I INFORMACYJNE 

W związku z pandemią rozpoczęliśmy cykl działań informacyjnych i rzeczniczych dotyczących 

funkcjonowania dziekanatów na uczelniach. W tym celu przygotowaliśmy i skierowaliśmy do 

MNiSW pisma wskazujące na wyzwania związane z pracą dziekanatów w obecnej sytuacji oraz 

propozycjami rozwiązań. 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA  BLOGU STOWARZYSZENIA 

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

Polecamy tym razem wiele artykułów:  

• Dziekanaty a koronawirus – Katarzyna Górak-Sosnowska (12.03)  

• Dziekanat w pracy zdalnej – Maria Cywińska (14.03)  

• Dziekanaty w czasach pandemii – Katarzyna Górak-Sosnowska (14.03)  

• Zarządzanie dziekanatem w warunkach eksteramalnych, czyli test na antykruchość całego 

system – Ewa Wiśniewska (16.03)  

• Prawne aspekty pracy zdalnej podczas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego – 

Kinga Sabina Zielińska (17.03)  

• Dziekanaty w czasach pandemii, czyli zarządzanie kryzysowe uczelnią w soczewce – 

Katarzyna Górak-Sosnowska (18.03)  

• Praca zdalna, czyli może nie tu, ale teraz, zaraz  naraz – Alina Kowolik (19.03)  

• EZD na uczelniach – Małgorzata Hyc (20.03)  

• Dziekanat w czasie epidemii, czyli dlaczego potrzebujemy czegoś więcej niż kontroli – Anna 

Mielczarek-Taica (23.03)  

• Dwa światy i to co pomiędzy – Katarzyna Górak-Sosnowska (24.03)  

• Biurokracja w czasach pandemii – Ewa Wiśniewska (27.03)  

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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