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Szanowni Państwo! 

Jesteśmy wszyscy po (a w zasadzie co tu dużo ukrywać – 

w trakcie) bardzo intensywnego roku. Zbliżający się 

semestr będzie o tyle lżejszy, że mamy już za sobą prawie 

rok funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. 

Wiemy zatem, czego należy się spodziewać i jak 

zorganizować swoją pracę. Także i u nas sporo się 

wydarzyło – byliśmy współorganizatorami dwóch ważnych 

wydarzeń: seminarium poświęconego relacjom między 

nauczycielami akademickimi a pracownikami administra-

cji oraz IV ogólnopolskiego Forum Dziekanatów.  

Ta wiedza i doświadczenie, zdobyte niekiedy ogromnym 

kosztem, pozwolą nam na oswojenie kolejnych „czarnych 

łabędzi”, jeżeli tylko pojawią się w naszym otoczeniu i zno-

wu zdecydują się wywrócić nam życie do góry nogami.  

Życzymy Państwu, aby rok 2021 był najzwyklejszy i najspokojniejszy i aby nic nas nie zaskoczyło. 

Daliśmy radę, ale przyda się nam chwila wytchnienia. 

Szczęśliwego 2021 roku i pięknego świata wokół! 

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM DZIEKANATÓW  

Po raz pierwszy w formule online, ale od 2017 r. – już po raz czwarty – odbyło się ogólnopolskie 

Forum Dziekanatów – wspólna inicjatywa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz naszego 

Stowarzyszenia. W tym roku postawiliśmy na formę paneli tematycznych, przy czym trzy z nich 

opierały się na zaangażowaniu instytucji, z którymi współpracujemy: Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (panel o zmianach prawnych w dobie Covid-19 i o POLonie) oraz 

Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego (panel o elektronicznej teczce studenta). 

Nowym i ważnym dla nas elementem Forum był panel strategiczny z udziałem przedstawicielki 

kierownictwa MNiSW oraz rektorów uczelni. Tradycyjnie na stronie SFD zamieszczamy 

sprawozdanie z tego wydarzenia oraz – również tradycyjnie – materiały udostępnione przez 

wszystkich prelegentów.  

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM: ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ W WARUNKACH 

KRYZYSU: CZEGO UCZY NAS PANDEMIA COVID-19? 

W 2021 r. planujemy cykliczną organizację seminariów. Zaczynamy od ważnego i aktualnego 

tematu pandemii Covid-19 i jej wpływu na zarządzanie uczelnią, a wydarzenie to 

współorganizujemy z Instytutem Studiów Międzynarodowych SGH. Udział w seminarium 
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potwierdzili: prof. PG dr hab. inż. Krzysztof Leja – kierownik Katedry Zarządzania Politechniki 

Gdańskiej, mgr Anna Mielczarek-Taica – kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mgr Ewa Wiśniewska – kierownik 

dziekanatu Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Seminarium odbędzie się 11 stycznia 

2021 r. o 17:00. Zapraszamy do rejestracji i aktywnego udziału w tym spotkaniu.  

NOWA KSIĄŻKA: ADMINISTRACJA UCZELNI WOBEC NOWYCH WYZWAŃ  

Liczba cztery ma ewidentnie znaczenie symboliczne. Jesienią 2020 r. ukazała się bowiem także 

czwarta publikacja z serii dziekanatowej wydana nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Monografia 

„Administracja uczelni wobec nowych wyzwań: Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi 

studenta” (red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Warszawa 2020) ma poniekąd 

proroczy tytuł. To właśnie bowiem cyfryzacja procesów i profesjonalna administracja są 

fundamentami, na których opiera się odporność uczelni na kryzys wywołany pandemią. 

Zapraszamy do lektury – książka jest do nabycia na stronie Oficyny Wydawniczej SGH. 

SKOŃCZYLIŚMY 2 LATA  

Nadal jesteśmy stosunkowo młodą organizacją – w listopadzie wkroczyliśmy w trzeci rok 

funkcjonowania. Urodziny Stowarzyszenia to jak zwykle czas podsumowań i planów na przyszłość. 

Te pierwsze wypadły całkiem dobrze, biorąc pod uwagę niewielki Zespół aktywnych członków, te 

drugie wyznacza nam natomiast rzeczywistość. Sporo tego, co osiągnęliśmy w ubiegłym roku 

wiązało się bowiem z pandemią Covid-19. Urodziny Stowarzyszenia są także czasem podziękowań 

za wsparcie, którego doświadczamy i które sprawia, że mimo braku czasu i energii działamy dalej! 

JEŻELI PRACUJESZ STACJONARNIE, A CHCESZ ROBIĆ TO BEZPIECZNIE  

Pandemia Covid-19 nie ustępuje, nawet jeżeli zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić. Aby ograniczyć 

ryzyko zarażenia się wirusem w miejscu pracy polecamy wytyczne przygotowane przez Marię 

Cywińską, która zajmuje się tworzeniem podobnych procedur na swoim wydziale.  

PREMIERA FILMU „DZIEKANAT TO RZYM”  

Dwa lata temu jeden z uczestników konkursu na hasła odczarowujące dziekanat napisał: 

„Dziekanat to Rzym. Wszystkie drogi prowadzą do dziekanatu”. Hasło to stało się tytułem naszego 

pierwszego (bardzo)krótkometrażowego filmu o pracy w dziekanacie. Zapraszamy do jego 

obejrzenia. A skoro już przygotowaliśmy pierwszy film, założyliśmy również nasz kanał na YouTube 

– zapraszamy do subskrypcji. 

PLAKATY NA DZIEKANATY! 

Kolejnym elementem akcji odczarowującej dziekanaty, a zarazem prezentem świątecznym od 

Stowarzyszenia, są plakaty zawierające najciekawsze hasła. Hasła zostały wybrane przez 

członków Stowarzyszenia, a następnie przekształcone w plakaty w formacie A3 – gotowe do 

pobrania i przyklejenia w Państwa dziekanatach. Na razie jest ich 8, ale jeżeli się Państwu 

spodobają, pomyślimy nad kolejnymi projektami. 
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ARTYKUŁY BRANŻOWE NA BLOGU STOWARZYSZENIA  

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

Polecamy dwa teksty:  

• NNA na posterunku – Katarzyna Górak-Sosnowska (11.10)  

• Czekają nas podwyżki, ale jakie? – Katarzyna Górak-Sosnowska (30.11) 

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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