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Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów
ds. Studenckich odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z tytułem, do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy P.T. Prodziekanów odpowiedzialnych za tzw. sprawy studenckie.
Program trzeciej edycji konferencji poświęcony będzie w znacznym stopniu przepisom ustawy —
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego w sprawach studenckich. Wskazać w tym miejscu należy chociażby na wpis na listę studentów,
związany z postępowaniem rekrutacyjnym. Wprowadzono również obligatoryjne urlopy rodzicielskie. Istotne zmiany dotyczą także pomocy materialnej dla studentów.
Wskazać należy, że przyjęta ustawa — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje uczelnie do przyjęcia nowego regulaminu studiów i innych aktów prawa zakładowego. Autonomia szkolnictwa wyższego pozwala na ukształtowanie — w pewnych granicach — sytuacji prawnej studenta
z uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w ustawie.
Mając na uwadze cykliczny, ale i ogólnopolski charakter naszej konferencji, wyrażam przekonanie, że nowe prawo będzie zachętą do prezentacji własnych poglądów na sprawy studenckie,
a także rozwiązań przyjętych w różnych uczelniach. Przypomnieć należy, że organizowana od 2017
roku konferencja gromadzi P.T. Prodziekanów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.
Z tych względów obrady, ale i często dyskusje w kuluarach stanowiły okazję nie tylko do nawiązania
nowych kontaktów, ale przede wszystkich do wymiany dobrych praktyk.
Dbając o komfort P.T. Uczestników, wprowadzono limit miejsc. Rejestracja została otwarta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.fpm.edu.pl — zapraszam również do kontaktu.
Do zobaczenia w kwietniu w Toruniu!
Jacek Pakuła
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Program
Poniedziałek, 1 kwietnia 2019 r.
• 12.00-12.30
• 12.30-14.00
• 14.00-14.15
• 14.15-15.00
• 15.00-17.15
• 17.15-17.45
• 17.45
• 18.00-19.00
• 19.00-21.00

otwarcie konferencji
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich
pamiątkowe zdjęcie
obiad
dr Daria Gęsicka, Efekty pracy intelektualnej studentów — czyją są własnością i jak
z nich korzystać?
czas wolny
zbiórka przed hotelem
wizyta w muzeum

kolacja

Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.
• 9.00-10.30
• 10.30-10.45
• 10.45-12.15
• 12.15-12.30
• 12.30-14.00
• 14.00-15.00
• 15.00-16.30
• 16.30-19.00
• 19.00-20.00

dr Aleksander Jakubowski, Regulamin studiów
przerwa kawowa
dr Aleksander Jakubowski, Rekrutacja studentów; Prawa i obowiązki studentów
przerwa kawowa
dr Aleksander Jakubowski, Wydawanie aktów indywidualnych w sprawach studentów
poza KPA
obiad
Mgr Jacek Pakuła, Pomoc materialna dla studentów
indywidualne konsultacje, czas wolny
kolacja

Środa, 3 kwietnia 2019 r.
• 8.30-13.30
• 13.30-15.00

dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego
w indywidualnych sprawach studentów
podsumowanie konferencji, obiad
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Prelegenci
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 nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych
publikacji i komentarzy.
Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW — doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu prawa
administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Etatowy
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor publikacji
naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy i glos; referent i trener cyklicznych szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej z zakresu postępowania administracyjnego.
Dr Daria Gęsicka — adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa
i Administracji UMK w Toruniu. Jest autorką ponad 20 publikacji naukowych z prawa
własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na UJ, studia podyplomowe
z ochrony własności intelektualnej dla pracowników naukowych na UW oraz szkołę letnią międzynarodowego prawa autorskiego w Instytucie Prawa Informacyjnego
w Uniwersytecie w Amsterdamie. Odbywa aplikację rzecznika patentowego..
Dr Aleksander Jakubowski — adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny; wieloletni asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Izba Ogólnoadministracyjna); doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds.
studentów i jakości kształcenia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Odbył
staż badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.
Mgr Jacek Pakuła — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji
UŁ. 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.

