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Szanowni Państwo! 

 

Wszyscy jesteśmy w najgorętszym czasie całego roku 

akademickiego – na jego początku. Z tej okazji i my 

ruszyliśmy z impetem i organizacją dwóch istotnych 

wydarzeń: IV ogólnopolskiego Forum Dziekanatów oraz 

seminarium poświęconego miejscu i roli pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi na uczelniach. 

To przede wszystkim z tych dwóch okazji przygotowaliśmy 

niniejszy numer newslettera.  

Zapraszamy do lektury i udziału w wydarzeniach – tak 

czynnego, jak i biernego! 

SEMINARIUM: NAUCZYCIELE AKADEMICCY I 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI – OD 
KONFLIKTU STRUKTURALNEGO DO PROFESJAONLENJ WSPÓŁPRACY  

Wraz ze współorganizatorami wydarzenia – Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym 

Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie zapraszamy na seminarium pt. „Nauczyciele akademiccy i pracownicy 

administracji – od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy”, które odbędzie się 16 

listopada 2020 r. od godz. 10:00 online. Rejestracja na wydarzenie odbywa się online.  

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM DZIEKANATÓW 

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy na IV ogólnopolskie Forum Dziekanatów, które 

współorganizujemy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Tegoroczna edycja odbędzie się 

online w dniach 7–8 grudnia 2020 r. Zapraszamy zarówno do udziału czynnego – wystąpienia na 

konferencji, czy przygotowania dobrej praktyki dotyczącej organizacji pracy, jak również do 

biernego – czyli bycia z nami i z innymi uczestnikami. Formularze rejestracyjne do wszystkich form 

udziału dostępne są na stronie naszego Stowarzyszenia. 

„NIEBĘDĄCY” – OPINIA RADY JĘZYKA POLSKIEGO  

W ślad za naszą wewnętrzną dyskusją dotyczącą określenia części pracowników uczelni jako 

„niebędący nauczycielami akademickimi” wystosowaliśmy do Rady Języka Polskiego zapytanie w 

tej sprawie. Według przygotowanej opinii określenie to jest poprawne z punktu widzenia języka 

polskiego, jednak „osoby nazwane w określony sposób mogą odczuwać dyskomfort, jaki się z tą 

nazwą wiąże, i w konsekwencji dążyć do jej zmiany”. Zamierzamy być konsekwentni w naszych 

dążeniach, zdając sobie sprawę, że wymaga to sporo czasu. 
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RAPORT NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY ADMINISTRACJI UCZELNI W 
WARUNKACH PANDEMII COVID-19 

Na początek nowego roku akademickiego przygotowaliśmy raport poświęconym temu, w jaki 

sposób uczelnie zorganizowały pracę pracowników administracji. W ogólnopolskim badaniu wzięło 

udział 105 osób z 39 różnych uczelni publicznych i niepublicznych. Zapraszamy do lektury! 

REKOMEDNACJE STOWARZYSZENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY 
DZIEKANATÓW 

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przygotowaliśmy także opracowanie 

zawierające dobre praktyki z zakresu organizacji pracy w dziekanatach. Zostały one wybrane i 

opracowane na podstawie doświadczeń przesłanych z kilku dziekanatów uczelni publicznych i 

niepublicznych, które naszym zdaniem wzorowo dają sobie radę w tym zakresie. Oczywiście część 

tych praktyk wynika ze sposobu organizacji pracy całej uczelni przez jej władze, jednak część 

można wykorzystać niezależnie. Zapraszamy również do lektury! 

ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA  

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

OGŁOSZENIA  

• 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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