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Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniach 21-22 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich, organizowana przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Celem konferencji jest prezentacja i wymiana poglądów, a także próba zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również z przepisami
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze
szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelniach i instytutach naukowych, do jakich zalicza się m.in. regulaminy studiów i regulaminy świadczeń dla studentów.
Zaproszenie do udziału w konferencji adresujemy do P.T. osób odpowiedzialnych za obsługę prawną podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności do przedstawicieli uczelnianych biur i działów
prawnych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w zakresie tzw. prawa akademickiego.
Ramowy program konferencji uwzględnia dwie części obrad. Problematyka pierwszej z nich będzie się koncentrować wokół roli profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym, a obszerny wykład poświęcony tej tematyce wygłosi Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno. Druga część obrad dotyczyć będzie najbardziej problematycznych zagadnień prawnych, które pojawiają się w indywidualnych sprawach kandydatów na studia,
studentów i doktorantów – począwszy od rekrutacji na studia, przez tok studiów, opłaty za studia, pomoc materialną, odpowiedzialność dyscyplinarną, itd.
Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Już teraz zachęcamy Państwa do rezerwacji ww. terminu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji tematycznych do dnia 6 marca 2020 r. – na adres: jacekpakula@fpm.edu.pl – co pozwoli na uszczegółowienie programu
zgodnie z oczekiwaniami P.T. Uczestników, a także jego udostępnienie do dnia 18 marca br.
Zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P. T. Współpracowników. Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracji, udostępnione zostaną na stronie internetowej:
http://fpm.edu.pl/pl/kpa
Do zobaczenia w kwietniu w Toruniu!

mgr Jacek Pakuła
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PROGRAM
Wtorek, 21 kwietnia 2020 r.
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-15.0
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-18.45
18.45-21.00

otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
(cz. 1)
pamiątkowe zdjęcie, obiad
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
(cz. 2)
obrady
czas wolny
zwiedzanie Starego Miasta połączone z kolacją

Środa, 22 kwietnia 2020 r.
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.15
12.15-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30

obrady
przerwa kawowa
obrady
przerwa kawowa
obrady
podsumowanie konferencji, obiad

WAŻNE DATY
• do 6 marca 2020 r. – możliwość nadsyłania uwag i propozycji tematycznych
• do 18 marca 2020 r. – udostępnienie programu konferencji
• do 3 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin rejestracji w konferencji

OPŁATA
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: dwa obiady, kolację oraz serwis kawowy
• zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
Koszt (VAT zw.):
• 840 zł = wariant bez noclegu
• 940 zł = wariant z noclegiem w pok. 2 os. ze śniadaniem
• 990 zł = wariant z noclegiem w pok. 1 os. ze śniadaniem
Istnienie możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu, np. z poniedziałku na wtorek (20/21 kwietnia br.):
• pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł;
• pok. 2 os. ze śniadaniem = 220 zł.

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

