
Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się IV  Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich. 

Pierwsza edycja, adresowana do P.T. Prodziekanów, została zorganizowana w  2017  r. przez Zakład 
 Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Program konferencji 
koncentrował się wokół zagadnienia odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w in-
dywidualnych sprawach kandydatów na studia i studentów. Celem naszego przedsięwzięcia było upowszechnia-
nie wiedzy, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń. Dotychczasowe trzy edycje (3-5 kwietnia 2017 r., 
16-18 kwietnia 2018 r. i 1-3 kwietnia 2019 r.) zostały życzliwie przyjęte przez P.T. Prodziekanów. Aktywny udział 
uczestników, jak również wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, zachęciły nas do zorganizowania kolejnej, IV edycji konferencji. Powołaliśmy również Radę Programową, 
która wsparła nas w doborze tematów i przygotowaniu porządku obrad. 

Zaproszenie do udziału w  konferencji, mając na względzie zmiany w  strukturze uczelni, kierujemy do  
P.T.  Prodziekanów odpowiedzialnych za sprawy studenckie w obrębie wydziału, zaś w instytucie i kolegium także 
do P.T. Zastępców Dyrektora ds. Studenckich. 

Niewątpliwie sprawy studenckie należą do zagadnień problematycznych, a  duża odpowiedzialność spo-
czywa na P.T. Prodziekanach. Autonomia szkolnictwa wyższego pozwala uczelniom na uszczegółowienie praw 
i obowiązków kandydatów na studia oraz studentów. Różny jest także ustrój i organizacja organów powołanych 
do załatwiania tych spraw. Ta niezależność uczelni w kształtowaniu wewnętrznych regulacji nie oznacza jednak 
dowolności, bowiem prawo uczelniane nie może naruszać istoty praw przysługującym kandydatom na studia 
i studentom.

Program konferencji zakłada, że pierwszego dnia zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo 
 Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich, a także zagadnienie organizacji pracy dziekanatu. 
Drugi dzień skoncentrowany będzie wokół indywidualnych spraw studentów i problematyki własności intelektualnej 
oraz wybranych aspekty polityki naukowej. W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację takich zagadnień,  
jak odpowiedzialność dyscyplinarna studentów oraz obsługa studentów zagranicznych. 

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Naszą inten-
cją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz forum 
wymiany dobrych praktyk.

Już teraz zachęcamy Państwa do rezerwacji ww. terminu. Jednocześnie zwracamy się również z  prośbą 
o   rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w  gronie P.T. Współpracowników. Dodatkowe informacje, w  tym 
 formularz rejestracji, znaleźć można na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani

Do zobaczenia w Toruniu!

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz
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PROGRAM

Poniedziałek, 30 marca 2020 r.

12.00-12.30 otwarcie konferencji

12.30-14.00 Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Sprawy studenckie w  orzecznictwie Naczelnego Sądu 
 Administracyjnego

14.00-15.00 pamiątkowe zdjęcie, obiad

15.00-16.30 mgr Anna Mielczarek-Taica, Organizacja pracy dziekanatu – dobre praktyki w  nowej 
 rzeczywistości (cz. 1)

16.30-16.45 przerwa kawowa

16.45-18.15 mgr Anna Mielczarek-Taica, Organizacja pracy dziekanatu – dobre praktyki w  nowej 
 rzeczywistości (cz. 2)

18.15-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne

19.00-20.30 zwiedzanie Starego Miasta

20.30-22.00 kolacja 

Wtorek, 31 marca 2020 r.
8.30-10.00 mgr Jacek Pakuła, Regulamin studiów i indywidualne sprawy studentów

10.00-10.15 przerwa kawowa

10.15-11.45 mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy studentów (skreślenie z listy studentów)

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy studentów (zwalnianie z opłat za studia;  
pomoc materialna dla studentów)

13.30-14.30 obiad

14.30-16.00 dr Daria Gęsicka, Własność intelektualna na uczelni 

16.15-17.00 mgr Jacek Pakuła, Wydziałowa społeczność akademicka a polityka naukowa 

17.00-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne

19.00-20.00 kolacja 

Środa, 1 kwietnia 2020 r.
9.00-10.30 mgr Liliana Lato, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 1)

10.30-10.45 przerwa kawowa 

10.45-11.30 mgr Liliana Lato, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 2)

11.30-12.30 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 
(cz. 1)

12.30-12.45 przerwa kawowa

12.45-13.30 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 
(cz. 2)

13.30-15.30 podsumowanie konferencji, obiad

STRONA KONFERENCJI: http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani
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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 Administracyjnego w stanie spo-
czynku, do 12 listopada 2019 r. orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor 
licznych monografii, komentarzy, artykułów i innych publikacji.

DR HAB. RADOSŁAW GIĘTKOWSKI, PROF. UG – profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. 
Autor blisko 100 publikacji, w tym książki, i 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej 
w szkołach wyższych. Były Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UG, a od 2015 r. Rzecznik 
Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym.

DR DARIA GĘSICKA – rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i prawa 
własności intelektualnej, autorka ponad 25 publikacji naukowych z tego zakresu.

MGR LILIANA LATO – od 2011 r. Kierowniczka Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Za-
rządza m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, mię-
dzynarodowymi projektami edukacyjnymi, umowami oraz promocją zagraniczną. W latach 2017-2018 
przewodnicząca International Relations Offices Forum – sieci 20 biur współpracy z  zagranicą uczelni 
publicznych. Od lat pełni rolę ekspertki i doradza najwyższym organom wspierającym edukację wyższą 
w Polsce. Jest jedną z pomysłodawczyń uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera się na 
wartościach społecznej odpowiedzialności uczelni. W ramach tego projekty realizowana jest m.in. akcja 
Gość na Gwiazdkę.

MGR ANNA MIELCZAREK-TAICA – kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika. Współzałożycielka i przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Forum 
Dziekanatów. Członkini rektorskiej komisji opracowującej procedury zapewniające bezpieczne oraz wol-
ne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki na UMK. Certyfikowany trener stylów myślenia 
i działania FRIS® z uprawnieniami mediatora i certyfikatem Practitioner Business Coach. Kierownik dwóch 
zadań w programie PO WER 2014-2020 na UMK, w tym projektu aplikacji „Gra o dyplom” usprawniają-
cej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. „Niewidoczni, niebę-
dący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”. 

MGR JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Członek i przewodniczący komisji stypendialnej; występował jako obrońca studentów w postę-
powaniach dyscyplinarnych. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Fo-
rum 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. 

STRONA KONFERENCJI: http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani
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RADA PROGRAMOWA

• Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Uniwersytet Łódzki – przewodniczący
• Dr Monika Bartkiewicz – Uniwersytet Łódzki
• Dr Mariusz Citkowski – Uniwersytet w Białymstoku
• Dr Robert Dylewski – Uniwersytet Zielonogórski
• Dr inż. Piotr Gawłowicz – Uniwersytet Zielonogórski
• Dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Dr inż. Tomasz Poskrobko – Uniwersytetu w Białymstoku
• Dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG – Uniwersytet Morski w Gdyni
• Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
• Dr hab. Magdalena Sieniuć – Uniwersytet Łódzki
• Dr Krystian Wochna – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
• Mgr Jacek Pakuła – Uniwersytet Łódzki – sekretarz

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Obrady i zakwaterowanie będą odbywać się w hotelu Toruń Mercure Centrum  
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Opłata obejmuje:
• udział w obradach
• certyfikat uczestnictwa w konferencji
• materiały szkoleniowe
• wyżywienie: trzy obiady, dwie kolacje, całodzienny serwis kawowy
• zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika

Koszt (VAT zw.):
• rejestracja do 29 II 2020 r., tzw. wczesna rejestracja:

 » wariant bez noclegu = 1279 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 2 os. ze śniadaniami = 1389 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 1 os. ze śniadaniami = 1499 zł

• zgłoszenie nadesłane w terminie późniejszym, tj. po dniu 29 II 2020 r.:
 » wariant bez noclegu = 1329 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 2 os. ze śniadaniami = 1459 zł 
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 1 os. ze śniadaniami = 1569 zł 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu np. z niedzieli na poniedziałek (29/30 marca br.):
• pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł
• pok. 2 os. ze śniadaniem = 220 zł

Prosimy o kontakt.

STRONA KONFERENCJI: http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani
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WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich stanowi 
doskonałe forum wymiany doświadczeń w zakresie spraw studenckich. Program zawiera wie-
le istotnych kwestii i jest tworzony z myślą o uczestnikach. Specyfika pełnionej funkcji stawia 
przed Prodziekanami wiele wyzwań i wymaga ścisłego stosowania litery prawa w tym za-
kresie. Wartościowym jest również bez wątpienia możliwość wymiany poglądów podczas 
merytorycznej akademickiej dyskusji.

Dr Krystian Wochna, Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Udział w Konferencji pozwolił mi spojrzeć na codzienną pracę dziekana w kontekście obo-
wiązującego prawa oraz jego różnych interpretacji. Wśród wygłaszanych referatów należy 
zwrócić uwagę na wystąpienia prof. Pawła Tarno, omawiające orzeczenia sądowe w różnych, 
skomplikowanych sprawach studenckich. Ponadto, co jest dla mnie szczególnie cenne, pod-
czas konferencji mogłam wymienić doświadczenia z dziekanami z różnych uczelni polskich.

Dr Monika Bartkiewicz, Prodziekan ds. Dydaktycznych,  
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki

1) Pomysł na udział
Początek I kadencji i brak merytorycznego wprowadzenia na stanowisko pracy. Uwarun-
kowania prawne podejmowanych decyzji i rola Prodziekana ds. studenckich na tle KPA. To 
wszystko skłoniło do skorzystania z oferty. Otwartość Dziekana na potrzeby podnoszenia 
kwalifikacji przez Prodziekanów.

2) Co dała konferencja
a) Umiejscowienie roli Prodziekana ds. studenckich w realiach prawnych, wdrożeniowych 

w systemie szkolnictwa wyższego i na danej uczelni
b) Weryfikacja stopnia poprawności podejmowanych dotychczas działań (do czasu 

pierwszej i kolejnych konferencji) oraz przyjętego „modelu” sprawowani funkcji
c) Zdobycie nowych zasobów wiedzy i  inspiracji do doskonalenia warsztatu w  ramach 

pełnionej funkcji

Dr Mariusz Citkowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania, 
Uniwersytet w Białymstoku

W roku 2016 zostałem wybrany na funkcję prodziekana ds. studenckich. Pierwsze dni były 
trudne. Wprowadzenie i zakres obowiązków był nie do końca jasny. Tu pojawiła się infor-
macja o  I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Skorzystałem 
z propozycji i nie żałuję. Co mi to dało:

1) poznałem prawne aspekty podejmowania i wydawania decyzji,
2 nauczyłem się przygotowywać decyzje,
3) uporządkowałem i  poszerzyłem swoją wiedzę dotyczącą różnych aspektów pracy 

prodziekana ds. studenckich,
4) poznałem problemy, z którymi spotykają się inni,
5) wymiana doświadczeń.

Uczestniczyłem we wszystkich edycjach Konferencji i za każdym razem dowiadywałem się 
czegoś nowego. Atutem jest kadra prowadząca zajęcia (wiedza, doświadczenie i  pomoc 
w naszych problemach). Uważam, że niezbędnym jest kontynuowanie tego wydarzenia. Na 
co dzień spotykamy się z  różnymi „dziwnymi” problemami. Istnieje potrzeba wymiany do-
świadczeń z pracy prodziekanów ds. studenckich, a taką możliwość daje właśnie ta Konfe-
rencja.

Dr inż. Piotr Gawłowicz, Prodziekan ds. Studenckich,  
Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski



Cykliczna Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich jest jedynym tego typu 
wydarzeniem w kraju. Jej rola w kształceniu i podnoszeniu kompetencji osób, które w uczel-
niach wyższych wydają decyzje i rozstrzygnięcia w sprawach studenckich, jest nie do przece-
nienia. Jej zakres merytoryczny, dobór poruszanych zagadnień, kompetencje wykładowców 
i prelegentów oraz sposób organizacji są na bardzo wysokim poziomie i z tego względu moje 
uczestnictwo – już w trzech jej edycjach – przyczyniło się do istotnego poszerzenia wiedzy 
i umiejętności oraz do podniesienia jakości pracy.

Dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE, Prodziekan ds. Studenckich, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Konferencja pozwala każdemu akademickiemu funkcjonariuszowi, nawet bez wykształcenia 
prawniczego, odnaleźć się w gąszczu nowych obowiązków.

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ, Prodziekan ds. Studenckich, 
Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński 

Dotychczasowe spotkania prodziekanów ds. studenckich w ramach „Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich” były wartościowymi przedsię-
wzięciami, koncentrującymi się wokół zagadnień będących w kompetencjach prodziekanów 
ds. studenckich. Skupiały się na najważniejszych problemach z jakimi muszą zmierzyć się Pro-
dziekani w ramach działalności na uczelni. Na prodziekanach spoczywa ogromna odpowie-
dzialność w ramach realizowanego zakresu zadań. Bez wsparcia prawnego w wielu obsza-
rach rozwiazywanie problemów dotyczących praw i obowiązków studentów nastręcza wiele 
problemów. Dlatego uważam, że atutem nie do przecenienia Konferencji było zaproszenie 
w charakterze ekspertów prawników, którzy łączą teorię z praktyką. W trakcie prelekcji da-
wali oni wiele cennych (praktycznych) wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów 
zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Moim zdaniem, w konsekwencji pozwoliło to 
uczestnikom w wielu wypadkach uniknąć błędów podczas wydawania decyzji administracyj-
nych w indywidualnych sprawach studenckich. Nie do przecenienia była możliwość dyskusji, 
wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami prodziekanami z różnych ośrodków akademic-
kich. Często dawało to „świeże spojrzenie” na podejmowanie rozstrzygnięć i  jednocześnie 
gwarantowało działanie zgodne z prawem. Podsumowując, istotnym i pożądanym wydaje 
się, aby konferencje odbywały się cyklicznie. Nowa rzeczywistość, w jakiej znalazło się śro-
dowisko akademickie po wprowadzeniu Ustawy 2.0, powoduje że dziekani będą się mierzyć 
z kolejnymi, często trudnymi do rozstrzygnięcia problemami. Konferencja powinna kontynu-
ować swoją misję i stać się platformą wypracowywania rozwiązań w sprawach studenckich 
zgodnie z obowiązującym prawem.

Dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG, Prodziekan ds. Studenckich, 
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,  
Uniwersytet Morski w Gdyni

Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich jest doskonałym miejscem do ogarnięcia uwarun-
kowań prawnych i interpretacji przepisów dotyczących spraw studenckich i kształcenia. Waż-
na jest możliwość poznania praktyk stosowanych na innych uczelniach. Mamy też możliwość 
indywidualnych konsultacji i omówienia przypadków szczególnych występujących w prakty-
ce. Organizatorzy otwarci są na tematykę proponowaną przez uczestników. Nie bez znacze-
nia jest miejsce organizacji i wspaniała atmosfera na konferencji.

Dr Robert Dylewski, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski


