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Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rejestracja udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017 roku w Łodzi. Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Program tegorocznej edycji konferencji koncentruje się wokół odpowiedniego stosowania 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw-
nych aspektów wydawania decyzji w sprawach studenckich. Chodzi tu o postepowanie rekru-
tacyjne, jak również tok studiów, ale i pomoc materialną. Dopełnieniem są zagadnienia takie jak 
odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, informacja publiczna i ochrona danych osobowych 
w szkole wyższej. Dynamiczne zmiany na rynku pracy uzasadniają zaś włączenie do programu 
konferencji również problematykę współpracy z pracodawcami. 

Do udziału w charakterze prelegentów zaprosiliśmy ekspertów, na co dzień związanych ze 
szkolnictwem wyższym. Wszyscy łączą teorię z praktyką, a  przy tym mogą pochwalić się do-
świadczeniem i  konkretnymi osiągnięciami. Reprezentują różne ośrodki akademickie, co dodat-
kowo zachęca do dyskusji i wymiany dobrych praktyk. Celem konferencji jest bowiem stworzenie 
forum wymiany doświadczeń.

Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników uprzejmie wyjaśniamy, że liczba miejsc jest ograni-
czona. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.fpm.edu.pl .

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i w kwietniu spotka-
my się w Łodzi.
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Agenda:
Tytuł: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Prodziekanów ds. Studenckich

Czas i miejsce: 3-5 kwietnia 2017 roku, Łódź

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

• charakterystyka pracy prodziekana ds. studenckich - wyzwania i ograniczenia w pracy 
prodziekana ds. studenckich,

• prawne podstawy działalności,
• wydawanie decyzji w sprawach studenckich,
• pomoc materialna dla studentów,
• odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
• współpraca z pracodawcami,
• informacja publiczna i ochrona danych osobowych w szkole wyższej.

Ramowy program uwzględnia:

3 kwietnia br.
rozpoczęcie konferencji godz. 12.00-12.30
wykład otwarcia 
Prof. Jan Paweł Tarno 

godz. 12.30-14.00

obiad godz. 14.00-15.00
obrady godz. 15.00-18.00
zwiedzanie miasta oraz kolacja godz. 19.00-22.00

4 kwietnia br.
obrady godz. 8.30-12.30
obiad godz. 12.30-13.30
obrady godz. 13.30-16.00
czas wolny godz. 16.00-19.00
kolacja godz. 19.00-20.00

5 kwietnia br. 
obrady godz. 8.30-13.30
podsumowanie konferencji godz. 13.30-14.00
obiad godz. 14.00-15.00

http://www.fpm.edu.pl
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Opłaty:
Dla wygody uczestników oferujemy trzy warianty udziału:

Wariant I (podstawowy) obejmuje m.in.:
udział w 3-dniowej konferencji i certyfikat uczestnictwa,
materiały szkoleniowe i konferencyjne,
pełne wyżywienie (przerwy kawowe, obiady i kolacje).

Wariant II: 
obejmuje wariant I + dwa noclegi w hotelu w pokoju 2 os. (ze śniadaniem),

Wariant III: 
obejmuje wariant I + dwa noclegi w hotelu w pokoju 1 os. (ze śniadaniem).

Tzw. wczesna rejestracja od 1 lutego do 28 lutego br.:
• wariant I (bez noclegów) = 1250 zł. (VAT zw.);
• wariant II (noclegi w pok. 2 os.) = 1360 zł. (VAT zw.);
• wariant III (noclegi w pok. 1 os.) = 1470 (VAT zw.).

Rejestracja po 28 lutego br.:
• wariant I (bez noclegów) = 1450 zł. (VAT zw.);
• wariant II (noclegi w pok. 2 os.) = 1560 zł. (VAT zw.);
• wariant III (noclegi w pok. 1 os.) = 1670 (VAT zw.).

Oferujemy również pomoc w rezerwacji noclegu np. z niedzieli na poniedziałek  
(2/3kwietnia br.). 
Dodatkowe informacje: www.fpm.edu.pl
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

http://www.fpm.edu.pl
http://www.fpm.edu.pl
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Wykładowcy
PROF. DR HAB. JAN PAWEŁ TARNO — kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji i komentarzy.

DR HAB. RADOSŁAW GIĘTKOWSKI, PROF. UG - kierownik Katedry Prawa Administracyjnego 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa 
dyscyplinarnego, autor publikacji naukowych i szkoleniowych, były rzecznik dyscyplinarny 
ds. studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie rzecznik dyscyplinarny przy 
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członek Konwentu Rzeczników.

DR KRZYSZTOF KALETA - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki 
o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert ds. legi-
slacji w Kancelarii Sejmu. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego 
oraz etyki prawniczej.

MGR ALEKSANDER JAKUBOWSKI - prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca Prorektora ds. studentów i  jakości kształ-
cenia Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wcześniej Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Autor publikacji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
o  szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w  sprawach, 
w których stroną są szkoły wyższe. 

MGR JACEK PAKUŁA - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w  Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Po-
moc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych 
(Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) oraz publikacji naukowych 
i szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana 
WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

MGR MARCIN WOJTKOWIAK - absolwent Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, socjolog, przedsiębiorca, od 2006 roku 
zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, doradz-
twem oraz  zarządzaniem projektami unijnymi. Ekspert oraz  Koordynator ds.  współpracy 
z pracodawcami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor bądź współautor kilkunastu artyku-
łów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi 
terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Kierownik i koordynator prac zespołów badaw-
czych w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych, w tym kilkunastu dotyczą-
cych szkolnictwa wyższego. Od 2006 r. radny, a od 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwonak. 

http://www.fpm.edu.pl

