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Zaproszenie

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

pt. Pomoc materialna
dla studentów i doktorantów
Łódź, 12-14 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

patronat

serdecznie zapraszam do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14
czerwca 2017 r. – rejestracja została uruchomiona w dniu 16 marca br.
Organizatorami tegorocznej edycji są Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego kierowany przez Pana Profesora Jana Pawła Tarno oraz
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła.
Zgodnie z przyjętą formułą, tematyka konferencji koncentruje się wokół pomocy materialnej,
o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Tradycyjny wykład otwarcia wygłosi Pan Prof. Jan Paweł
Tarno, sędzia NSA, wybitny znawca tytułowej problematyki. W roli pozostałych wykładowców
wystąpią praktycy zajmujący się wybranymi zagadnieniami. Obrady w grupach będą uwzględniać trzy główne panele: postępowanie administracyjne, zasady obliczania dochodu, kryteria stypendiów o charakterze motywacyjnym. W tym roku program konferencji zostanie wzbogacony o
blok poświęcony komunikacji ze studentami.
Wskazać należy również na inny wyróżnik tegorocznej konferencji – środowiskowy projekt
założeń regulacji prawnej, który zostanie zaprezentowany podczas pierwszego dnia obrad. Aktualnie trwają prace nad ustawą 2.0 – tzw. konstytucją nauki. W ubiegłym roku w konkursie ogłoszonym przez MNiSW wyłonione zostały trzy zespoły, których zadaniem było przygotowanie
projektu założeń do nowej ustawy. Lektura ogłoszonych propozycji wskazuje, że wszystkie trzy
zespoły problematykę pomocy materialnej dla studentów i doktorantów właściwie wyłączyły ze
swoich prac. Trudności jednak w procesie przyznawania stypendiów i zapomóg nie brakuje. Nie
chodzi tu tylko o dokumentowanie sytuacji materialnej, ale o kwestie takie jak: pojęcie rodziny, czy
po prostu uprawnienie do stypendium czy zapomogi.
Wreszcie wskazać na cykliczny charakter oraz stałe grono P.T. Uczestników. W ubiegłorocznej
edycji wzięło udział 120 osób, czyniąc nasze przedsięwzięcie największym branżowej wydarzeniem w roku.
Przypominam, że rejestracja rozpocznie się w dniu 16 marca br. i potrwa do wyczerpania
limitu miejsc. Mając na uwadze komfort i wygodę P.T. Uczestników liczba miejsc jest ograniczona.
Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie www.fpm.edu.pl w
zakładce pn. Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
Wyrażam nadzieję, że nasz projekt zyska Państwa zainteresowanie i spotkamy się w Łodzi.
Do zobaczenia!
Jacek Pakuła
mgr Jacek Pakuła
tel. kom. 604 64 35 54
e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

Agenda
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Czas i miejsce: 12-14 czerwca 2017 r., Boutique Hotel’s III, Al. Piłsudskiego 10/14,
Łódź (początek konferencji planowany jest na godz. 12.00).

Program konferencji uwzględnia następujące bloki:
• prezentacja założeń projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i
doktorantów
• zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
• kryteria stypendiów naukowych
• postępowanie administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem trybów nadzwyczajnych
• Czy mogę zająć chwilę… – efektywna komunikacja w relacjach ze studentami.
Dla wygody P.T. Uczestników oferujemy trzy warianty udziału:
Wariant I (podstawowy) obejmuje m.in.:
»» udział w 3-dniowej konferencji,
»» certyfikat uczestnictwa,
»» materiały szkoleniowe i konferencyjne,
»» pełne wyżywienie (przerwy kawowe, obiady i kolacje),
»» tradycyjna porcelanowa filiżanka,
»» zwiedzanie miasta.
Wariant II: obejmuje wariant I + dwa noclegi w hotelu w pokoju 2 os. (ze śniadaniami),
Wariant III: obejmuje wariant I + dwa noclegi w hotelu w pokoju 1 os. (ze śniadaniami).
Wysokość opłat:
rejestracja w tzw. wczesnym terminie tj. od 16 III do 30 IV 2017 r. :
»» Wariant I = 800 zł. (Vat zw.)
»» Wariant II = 920 zł. (Vat zw.)
»» Wariant III = 1020 zł. (Vat zw.) UWAGA! wyczerpano limit pok. 1 os. w hotelu — oferujemy nocleg w hotelu Ibis (Al. Piłsudskiego 11) znajdującym się naprzeciw miejsca
obrad (cena 1060 zł. VAT zw.) albo pok. 2 os. w hotelu konferencyjnym (Al. Piłsudskiego 10/14).
rejestracja po 30 IV 2017 r.:
»» Wariant I = 900 zł. (Vat zw.)
»» Wariant II = 1020 zł. (Vat zw.)
»» Wariant III = 1120 zł. (Vat zw.)
Szczegóły dotyczące płatności (dane do przelewu) zostaną przesłane na adres e-mail podany
podczas rejestracji. Oferujemy również pomoc w rezerwacji noclegu np. z niedzieli na poniedziałek (11/12 czerwca br.). Koszt noclegu (ze śniadaniem) wynosi odpowiednio w: pok. 1 os. = 130
zł.; pok. 2 os. = 80 zł.

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

