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ZAPROSZENIE 

 

 

Szanowni Państwo, 

 
z przyjemnością zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Decyzja  

administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego – dotychczasowe doświadczenia 

a nowe rozwiązania prawne, która odbędzie się w Łodzi w dniu 26 listopada 2018 r.  

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego  

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Celem konferencji, zgodnie z tytułem, jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie 

związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki  

z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi  

w tych sprawach w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Niezwykle ważny w tej mierze pozostaje dotychczasowy dorobek orzeczniczy Naczelnego Sądu  

Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzecznictwo administracyjne stanowi 

bowiem ważny czynnik oddziaływujący nie tylko na organy orzekające w tych sprawach, ale również 

na ustawodawcę. 

Zamiarem organizatorów jest również integracja środowiska teoretyków i praktyków zajmują-

cych się prawem nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd też zaproszenie do udziału w konferencji adresu-

jemy do P.T. pracowników naukowo-dydaktycznych, osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, 

przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu nauki i szkol-

nictwa wyższego, oraz szerokiego grona studentów i doktorantów. 

Mając na uwadze powyższe, już teraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie 

niniejszej informacji w gronie P.T. Współpracowników, jak również o rezerwację ww. terminu,  

wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Łodzi! 

 

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno 

Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 



INFORM ACJE ORGANIZACY JNE  
 

  
 Zgłoszenie może obejmować wariant czynny (z referatem) lub bierny. Osoby zainteresowane udzia-

łem czynnym prosimy o przesłanie na adres mailowy dr Magdaleny Sieniuć (msieniuc@wpia.uni.lodz.pl)  

w terminie do 31 października 2018 r. abstraktów planowanych wystąpień, obejmujących tytuł oraz główne 

tezy referatu (abstrakt nie powinien wykraczać ponad dwie strony maszynopisu; czcionka Times New  

Roman 12 pkt; 1,5 odstępu pomiędzy wierszami).  

 

BLOKI TEMATYCZNE: 

1. Przekształcenia ustrojowe szkolnictwa wyższego i nauki w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) i ich wpływ na proces decyzyjny organów uczelni oraz po-

zostałych organów orzekających w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki 

2. Podstawowe obszary decyzyjne na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż-

szym i nauce  

2.1.   Studenci i doktoranci 

2.2.   Stopnie naukowe i tytuł naukowy 

2.3.   Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki 

2.4.   Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i pracowników uczelni 

3. Stosowanie przepisów k.p.a. w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce  

4. Konstytucyjność rozwiązań prawnych wynikających z przepisów intertemporalnych  

5. Zakres sądowej kontroli w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego 

 

HARMONOGRAM: 

 Czas i miejsce konferencji: 26 listopada 2018 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

(ul. Kopcińskiego 8/12) 

 Termin przesyłania zgłoszeń udziału czynnego wraz z abstraktem: 31 października 2018 r. 

 Opublikowanie programu konferencji wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w charakterze pre-

legenta: do 7 listopada 2018 r. 

 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (udział czynny): 12 listopada 2018 r. 

 Termin przesyłania zgłoszeń udziału biernego (wraz z wniesieniem opłaty): 15 listopada 2018 r. 

 Termin nadesłania artykułu do publikacji: 20 stycznia 2019 r. 

 Termin wydania publikacji: do 30 września 2019 r. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji (materiały konferencyjne, 

obiad, serwis kawowy), jak również egzemplarz recenzowanej monografii. Autorzy nie ponoszą innych 

kosztów związanych z wydaniem publikacji. Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do Autora 

o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych. Szczegóły  

dotyczące płatności zostaną rozesłane w terminie późniejszym.  

 

KONTAKT: 

 sprawy naukowe: dr Magdalena Sieniuć, e-mail: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl  

 sprawy organizacyjne (m.in. pomoc w zorganizowaniu noclegu): mgr Jacek Pakuła, tel. 604643554,  

e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl 

 dodatkowe informacje: http://fpm.edu.pl/pl/decyzja 
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