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Szanowni Państwo,
z przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich.
Przypomnieć należy, że I edycja konferencji odbyła się w Łodzi w dniach 3-5 kwietnia 2017 r.
Wzięli w niej udział P.T. Prodziekani reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski. Tegoroczna
edycja konferencji, organizowana przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Toruniu
Program konferencji koncentruje się wokół trzech zagadnień: legislacji uczelnianej, wydawania decyzji administracyjnych oraz projektu tzw. ustawy 2.0. Ma to związek ze specyfiką pracy
i rolą P.T. Prodziekanów. O ile bowiem np. regulamin studiów przygotowywany jest przez administrację centralną w porozumieniu z samorządem studenckim, o tyle P.T. Prodziekani przygotowują wydziałowe zarządzenia, jak i uczestniczą w tworzeniu prawa uczelnianego, stanowionego
przez senat czy rektora. W sprawach studenckich do zadań trudnych należy wydawanie decyzji
administracyjnych, co związane jest z autonomią szkolnictwa wyższego i z nakazem odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oczywistym więc jest
włączenie do programu konferencji praktycznych warsztatów „pisania pism” w oparciu o konkretne studium przypadków. Dopełnieniem programu jest blok związany z projektowaną tzw. ustawą 2.0 w zakresie spraw studenckich.
W charakterze wykładowców wystąpią eksperci. Wszyscy łączą teorię z praktyką, a przy tym
mogą pochwalić się doświadczeniem i konkretnymi osiągnięciami. Reprezentują różne ośrodki
akademickie, co dodatkowo zachęca do dyskusji i wymiany dobrych praktyk.
Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników uprzejmie wyjaśniamy, że liczba miejsc jest ograniczona. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.fpm.edu.pl .
Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i w kwietniu spotkamy się w Toruniu.
mgr Jacek Pakuła
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Agenda:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich,
Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.
Hotel Toruń Centrum**** (ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Program konferencji obejmuje trzy bloki:
• legislacja uczelniana, z uwzględnieniem specyfiki i i zadań prodziekanów ds. studenckich,
• wydawanie decyzji w sprawach studenckich, połączone z warsztatami pisania pism.
• przepisy tzw. ustawy 2.0 w zakresie spraw studenckich.

Ramowy program konferencji
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.

Wtorek, 17 kwietnia 2018 r.

godz. 12.00

godz. 8.30 – 13.30

otwarcie i rozpoczęcie konferencji

obrady

godz. 12.30-14.00 wykład Prof. Jana Pawła
godz. 13.30-14.30
Tarno pt. Sprawy studenckie
w orzecznictwie Naczelnego
Sądu Administracyjnego

obiad

godz. 14.00-14.15 pamiątkowe zdjęcie

godz. 14.30-16.00

obrady

godz. 14.15-15.00 obiad

godz. 19.00-20.00

kolacja w hotelu

godz. 15.00-18.00 obrady

Środa, 18 kwietnia 2018 r.

godz. 18.00-19.00 czas wolny

godz. 8.30-14.00

obrady

godz. 19.00-21.00 zwiedzanie Starego Miasta
połączone z kolacją na Starówce

godz. 14.00-15.00

obiad, podsumowanie i zamknięcie konferencji

Opłaty
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).
Koszty:
• 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.).

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu np. z niedzieli na poniedziałek (15/16 kwietnia br.). Opłatę z tytułu
udziału w konferencji prosimy o uiszczenie na podany rachunek:
Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń,
NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank: 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
– z dopiskiem: Prodziekani + nazwisko + jednostka (np. Prodziekani Pakuła UMK).
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54,
e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
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Kadra wykładowa
PROF. DR HAB. JAN PAWEŁ TARNO — kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji i komentarzy.
DR HAB. ROBERT SUWA J, PROF. PW — kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, autor publikacji naukowych, w tym pracy
pt. Wydawanie decyzji administracyjnych. Prowadzi cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla pracowników administracji publicznej z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
DR KRZYSZTOF KALETA — doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki
o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego
oraz etyki prawniczej.
DR ALEKSANDER JAKUBOWSKI — doktor nauk prawnych, związany z Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości
kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji m.in. z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym
oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły
wyższe.
MGR MAŁGORZATA ALBRECHT-PAKUŁA — prawnik, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Na co dzień związana z samorządem terytorialnym.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, z uwzględnieniem prawa transportowego oraz
prawnych aspektów szkolnictwa wyższego.
MGR JACEK PAKUŁA — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych,
artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
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