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Szanowni Państwo! 

 

Zbliżamy się do końca zajęć dydaktycznych, ale 

niekoniecznie do końca pandemii. W związku z tym część 

uczelni przywróciła niektóre zajęcia dydaktyczne w formie 

stacjonarnej i obowiązek świadczenia pracy na terenie 

uczelni dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickim. Niezależnie od tych rozwiązań na wielu 

uczelniach trwa obecnie ożywiona debata, w jaki sposób 

zorganizować postępowanie rekrutacyjne, aby odbywało 

się możliwie w jak największym stopniu zdalnie, a także 

niepewność co do przyszłego semestru.  

Jeżeli mielibyśmy nie wybrzydzać i szukać jakiegokolwiek 

pozytywu pandemii COVID-19, wskazalibyśmy na to, że 

zapoczątkowała ona zasadniczą zmianę w sposobie 

postrzegania dokumentacji toku studiów i procesów związanych z jej obsługą. Okazuje się, że 

rozwiązania wykorzystujące uczelniane systemy teleinformatyczne są potrzebne jak nigdy 

wcześniej. Równie istotne są zmiany w zakresie prawa powszechnego, bez których informatyzacja 

kolejnych procesów związanych z rekrutacją czy obsługą toku studiów przebiega niekiedy zgodnie 

z zasadą ręką przez lewe ucho. 

Ostatnie dwa miesiące przeleciały nam wszystkim bardzo szybko, a w Stowarzyszeniu jeszcze 

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

które mogą przydać się nam wszystkim, a ponadto dwie nasze członkinie pochłonięte są pracami 

w powołanym przy MNiSW zespole doradczym ds. cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu 

dydaktycznego w uczelniach.  

Warto wspólnie działać w naszych sprawach właśnie teraz, gdy ważą się losy wielu procesów, które 

dziekanaty wykonują w swojej codziennej pracy. Tym bardziej zachęcamy do wstąpienia do 

naszego grona. Razem możemy jeszcze więcej! 

POWOŁANIE ZESPOŁU DORADCZEGO DS. CYFRYZACJI REKRUTACJI I OBSŁUGI 
PROCESU DYDAKTYCZNEGO W UCZELNIACH  

Na mocy Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. został 

powołany ośmioosobowy zespół, w którego skład wchodzą dwie członkinie naszego 

Stowarzyszenia, Katarzyna Górak-Sosnowska oraz Ewa Wiśniewska. Zespół pracuje intensywnie, 

pierwsze efekty są już widoczne w nowych aktach prawnych. Mierzymy wysoko, a dzięki wspólnej 

pracy, determinacji i celach być może uda się wypracować trwałe rozwiązania umożliwiające 

cyfryzację znaczącej części procesów na uczelniach.  
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FUNKCJONALNOŚCI ZAPEWNIAJĄCE UCZELNIOM KONTYNUOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI TOKU STUDIÓW – 
RAPORT 

Na początku kwietnia zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, w jaki sposób należy zorganizować 

powrót na uczelnię. Powstał z tego raport ze wskazówkami i rekomendacjami. Z perspektywy 

początku czerwca możemy tylko dodać, że sporo z nich okazało się trafionych. Zapraszamy do 

lektury! 

POL-ON: CO WARTO JESZCZE POPRAWIĆ?  - RAPORT 

Tuż przed terminem zamknięcia systemu POL-on skierowaliśmy do MNiSW pismo w sprawie 

wydłużenia tego terminu, a przy okazji dokonaliśmy analizy systemu POL-on pod kątem jego 

funkcjonalności i spójności. Wnioski te zamieściliśmy w raporcie. Termin składania sprawozdań 

do POL-on został wydłużony. Złożyło się na to najpewniej wiele głosów, ale i tak cieszymy się, że 

nasz był jednym z nich. 

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE REKRUTACJI NA STUDIA 

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 

Jest to trzeci raport, jaki udało się nam przygotować w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, jednak 

jest to raport szczególny – w jego opracowanie zaangażowały się bowiem osoby spoza 

Stowarzyszenia, w tym członkowie IROs Forum. Wiele uczelni rozpoczęło już proces rekrutacji na 

studia, działając jednak w pewnym zawieszeniu. O ile egzaminy wstępne można odwołać, albo 

zmienić ich formę, o tyle nie da się przy obecnym stanie prawnym przeskoczyć pewnych 

elementów tego procesu, tych które wymagają osobistego stawienia się kandydata na uczelni. A 

wystarczyłoby się zastanowić – skoro wyniki matur są dostępne w KReM, czy przez OKE, to 

dostarczają one taką samą informację co wymagana ustawą poświadczona przez uczelnię kopia 

świadectwa maturalnego, którą po ukończeniu studiów się brakuje… O tych i innych rozważaniach 

piszemy w naszym raporcie. 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA  

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

Polecamy tym razem wiele artykułów:  

• Bieg terminów dla studentów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

ogłoszonego z powodu COVID-19 – Piotr Szumliński, 1.04.2020. 

• Tarcza 2.0 w uczelni – Piotr Szumliński, 9.04.2020. 

• Umowy online – Ewa Wiśniewska, 4.05.2020. 

• Elektroniczne dyplomy oraz elektroniczne odwzorowania dyplomów. Rozwiązania stosowane 

na uczelniach w innych państwach – Katarzyna Górak-Sosnowska, 13.05.2020. 

• Zmiany dla dziekanatów: Nowa Tarcza i Rozporządzenie w sprawie studiów – Ewa Wiśniewska 

i Katarzyna Górak-Sosnowska, 14.05.2020. 
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• Tarcza 4.0 – co oznaczają zapisy Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dla 

uczelni?  - Wioletta Braun, 19.05.2020. 

• Rozwiązania dotyczące potwierdzenia odbioru legitymacji przez studentów – Ewa Wiśniewska 

i Katarzyna Górak-Sosnowska, 26.05.2020. 

OGŁOSZENIA  

• Stajemy się coraz bardziej uniwersalni i inkluzywni. Wśród naszych członków i sympatyków 

pojawiają się coraz częściej osoby spoza dziekanatów, a nawet takie które nie zajmują się 

obsługą toku studiów. Stajemy się stopniowo głosem innych pracowników niebędących, co 

bardzo nas cieszy i buduje.  

• W związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonalności uczelni zapraszamy do wzięcia 

udziału w wizytach studyjnych w ramach projektu Niewidoczni, niebędący, niezbędni. 

Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej realizowanego przez UMK, SGH i 

USWPS. Wizyty studyjne do jednostek administracyjnych innych uczelni koordynuje SGH, a 

nasze Stowarzyszenie jest partnerem tego przedsięwzięcia. Oczywiście wizyty planować można 

na lepsze czasy, gdy podróżowanie nie będzie wiązało się z dużym ryzykiem. Można jednak 

zacząć to robić już teraz. 

• 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 → stowarzyszenie@forum-

dziekanatow.pl.  
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