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Szanowni Państwo! 

 

Większość z nas weszła z impetem w przygotowania do 

nowego roku akademickiego. Jest to zarazem ostateczny 

czas, aby przygotować się do funkcjonowania w trybie 

pandemii.  

Wakacje minęły nam na podsumowaniach, bieżącej pracy 

i strategicznym patrzeniu w przyszłość. W tym ostatnim 

aspekcie, rozpoczęliśmy dyskusję nad sposobem 

określania pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. Być może warto zacząć od semantycznej 

podmiotowości… O tym i o kilku pomysłach, które 

wykluwają się równolegle z przygotowaniami do nowego 

semestru wkrótce, a na razie spisujemy to, co wydarzyło 

się przez wakacje.  

UDZIAŁ STOWARZYSZENIA W KONFERENCJI DS. USOS  

W dniach 30.06–1.07.2020 r. odbyło się konferencja – doroczne spotkanie Komisji ds. USOS 

poświęcone kwestiom funkcjonowania i rozwoju tego systemu. Przedstawicielki Stowarzyszenia 

Katarzyna Górak-Sosnowska i Ewa Wiśniewska opowiedziały o działaniach podjętych na rzecz 

wprowadzenia e-teczki studenta w ramach Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i 

procesu dydaktycznego MNiSW. 

EFEKTY PRAC ZESPÓŁU DORADCZEGO DO SPRAW CYFRYZACJI REKRUTACJI I 
OBSŁUGI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W UCZELNIACH  

Z satysfakcją informujemy, że część postulatów Stowarzyszenia, wypracowanych przez Zespół 

doradczy do spraw cyfryzacji rekrutacji i procesu dydaktycznego MNiSW zostało już 

uwzględnionych w przepisach rozporządzenia w sprawie studiów. Prace zespołu po wakacyjnej 

przerwie zostaną wznowione we wrześniu, będziemy zgłaszać kolejne postulaty.  

TRZECIA KSIĄŻKA Z SERII DZIEKANATOWEJ  

Na rynku wydawniczym pojawiła się trzecia z dziekanatowej serii książka pt. 

„Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki” pod redakcją 

Katarzyny Górak-Sosnowskiej i Katarzyny Kacperczyk. Książka po raz pierwszy w tej serii 

tematycznie wykroczyła poza problematykę dziekanatów, która pojawia się jedynie pośrednio – w 

kontekście studentów zagranicznych. Mimo to są w niej teksty naszych trzech członkiń: Katarzyny 
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Górak-Sosnowskiej, Renaty Pajewskiej-Kwaśny oraz Lidii Tomaszewskiej.  Książka jest bezpłatna 

i można ją zatem zamówić w Centrum Programów Międzynarodowych SGH.  

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA  

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

Polecamy tym razem wiele artykułów:  

• Niebędący, czyli kto? – Katarzyna Górak-Sosnowska, 2.09.2020 

• Od kiedy student jest studentem – Katarzyna Górak-Sosnowska, 18.06.2020 

• Czasem słońce, czasem deszcz i magiczna kula, czyli tarcza 4.0 z perspektywy dziekanatów – 

Katarzyna Górak-Sosnowska, 23.06.2020. 

• E-teczka coraz bliżej –Małgorzata Hyc, 13.07.2020. 

• Efekt jo-jo, czyli o brakowaniu dokumentów – Katarzyna Górak-Sosnowska, 22.07.2020. 

• Nostryfikacja dyplomów i szczególny status studiów podyplomowych – Ewa Wiśniewska, 

10.08.2020. 

• Będąc(y) z niebędącymi – Katarzyna Górak-Sosnowska, 17.08.2020. 

• Zmiany w rozporządzeniu w sprawie studiów i ułatwienia przed nowym rokiem akademickim –

Ewa Wiśniewska, 19.08.2020. 

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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