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Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów  
pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia – zadania z  wyzwania odbędzie się w  Toruniu w  dniach   
1-3 czerwca 2022 roku. 

Przypomnieć należy, że trzy dotychczasowe edycje naszych spotkań (2017–2019) koncentrowały się wokół 
stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów 
i  doktorantów. Dlatego program tegorocznej konferencji poświęcony będzie szeroko rozumianej jakości 
kształcenia – chodzi tu o trendy europejskie, współpracę z pracodawcami, obsługę studentów zagranicznych 
oraz organizację pracy dziekanatu. Zaprezentowane również zostanie najnowsze orzecznictwo Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. 

W trakcie konferencji liczymy na debatę i wymianę poglądów. Funkcjonowanie uczelni w okresie Covid-19, 
jak również pierwsze doświadczenia związane z przyjmowaniem studentów z Ukrainy stanowią zachętę do 
rozmowy i  forum prezentacji dobrych praktyk. W ramach każdego z bloków wykładowych uwzględniliśmy 
czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Do udziału w  roli prelegentów zaprosiliśmy wykładowców, którzy mogą pochwalić się praktyką 
i osiągnięciami. Reprezentują oni różne środowiska i ośrodki akademickie, co powinno stanowić dodatkową 
zachętę do wymiany doświadczeń. 

Jestem przekonany, że termin czerwcowy będzie dla wszystkich bezpieczny. Do spotkania zachęca nie tylko 
aktywny udział P.T. Uczestników dotychczasowych edycji, ale również zmiany prawa oraz nowe wyzwania, 
jakim muszą sprostać uczelnie.

Mam nadzieję, ze nasze zaproszenie spotka się z  Państwa zainteresowaniem. Będę wdzięczny  
za rozpowszechnienie niniejszego wiadomości w  gronie P.T. Współpracowników. Szczegóły dotyczące 
konferencji: szczegółowy program, biogramy wykładowców, a  także warunki rejestracji można znaleźć pod 
adresem: www.fpm.edu.pl/pl/prodziekani 

         Z poważaniem
Jacek Pakuła

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

http://www.fpm.edu.pl/pl/prodziekani


AGENDA 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów
WIELOPŁASZCZYZNOWOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA – ZADANIA I WYZWANIA
Toruń, 1-3 czerwca 2022 r.

Obrady i zakwaterowanie: hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

PROGRAM

ŚRODA, 1 CZERWCA 2022 R. 
12.00-12.30 otwarcie konferencji

12.30-14.00 Jacek Pakuła, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach 
studenckich 

14.00-15.00 pamiątkowe zdjęcie, obiad

15.00-16.30 Anna Mielczarek-Taica, „Dziekanat – nowe role, nowe wyzwania” (cz. 1)

16.30-16.45 przerwa kawowa

16.45-18.15 Anna Mielczarek-Taica, „Dziekanat – nowe role, nowe wyzwania” (cz. 2)

18.15-19.00 czas wolny, konsultacje indywidualne

19.00-20.30 zwiedzanie Starego Miasta

20.30-22.00 kolacja

CZWARTEK, 2 CZERWCA 2022 R.
9.00-10.30 Marcin Wojtkowiak,  Jak skutecznie i  efektywnie  kształcić praktycznie i  współpracować 

z pracodawcami (cz. 1)

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 Marcin Wojtkowiak,  Jak skutecznie i  efektywnie  kształcić praktycznie i  współpracować 
z pracodawcami (cz. 2)

12.15-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.00 Michał Goszczyński, Jakość kształcenia w Europie - od teorii do praktyki (cz. 1)

14.00-15.00 obiad

15.00-16.30  Michał Goszczyński, Jakość kształcenia w Europie - od teorii do praktyki (cz. 2)

16.30-19.00 czas wolny, konsultacje indywidualne

19.00-20.00 kolacja

PIĄTEK, 3 CZERWCA 2022 R.
8.30-10.00 Liliana Lato, Mieczysław Pakosz, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 1)

10.00-10.15 przerwa kawowa

10.15-11.45 Liliana Lato, Mieczysław Pakosz, Student z zagranicy na uczelni w Polsce (cz. 2)

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 Jacek Pakuła, Nowe prawo – nowe wyzwania

13.30-15.00 podsumowanie konferencji, obiad

15.00-17.00 dodatkowe konsultacje

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



KADRA WYKŁADOWA

 
MGR MICHAŁ GOSZCZYŃSKI  - naukowo i  zawodowo związany z  sektorem szkolnictwa wyższego 
i  problematyką jakości kształcenia od ponad 10 lat. Obecnie pracownik Biura Innowacji Dydaktycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert współpracujący z  podmiotami zajmującymi się jakością kształcenia 
w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Pełnił funkcje m.in. członka Prezydium Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz członka Komitetu Sterującego Studenckiej Puli Ekspertów ds. Jakości Kształcenia 
w European Student’s Union. 

MGR LILIANA LATO - od 2011 r. Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza 
m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi 
projektami edukacyjnymi oraz promocją zagraniczną. W latach 2017-2018 przewodnicząca International 
Relations Offices Forum - sieci 26 biur współpracy z  zagranicą polskich uczelni publicznych. Od lat pełni 
rolę ekspertki i doradza instytucjom wspierającym edukację wyższą w Polsce. Jest jedną z pomysłodawczyń 
uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera się na wartościach społecznej odpowiedzialności 
uczelni. Laureatka Nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia”.

MGR ANNA MIELCZAREK-TAICA  - kierowniczka Dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; senatorka UMK, członkini uniwersyteckich komisji: antymobbingowej, 
antydyskryminacyjnej oraz wprowadzającej plan równości płci (odpowiedzialna za obszar „Zarządzanie 
i podejmowanie decyzji”). Koordynatorka zadań w uczelnianym programie PO WER 2014-2020 (w zakresie 
szkoleń oraz wdrożenia aplikacji dla studentów pn. Gra o dyplom). Kierowniczka grantu MEiN w programie 
DIALOG pn. Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej. 
Współzałożycielka, a  obecnie członkini Zarządu, Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Zwolenniczka 
rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania (certyfikowany Trener Stylów 
Myślenia i Działania FRIS® oraz Master Person Analysis z uprawnieniami mediatora - mediacje pracownicze 
oraz z certyfikatem Practitioner Business Coach. 

MGR JACEK PAKUŁA  - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Autor 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.

MGR MIECZYSŁAW PAKOSZ - specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. 
Studiował europeistykę, ekonomię i prawo. Pracował w sektorze prywatnym, a od 8 lat związany jest z UŁ. Zajmuje 
się m.in. obsługą rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia pełne oraz promocją oferty uczelni za granicą. 
Sporządza informacje statystyczne i  finansowe oraz raporty o  współpracy międzynarodowej na potrzeby 
uczelni. W swojej pracy przygotowuje koncepcje i harmonogramy projektów uczelnianych finansowanych ze 
środków zewnętrznych, monitoruje i analizuje rynki edukacyjne, obsługuje media społecznościowe. Koordynuje 
proces konsultacji procedur prawnych dotyczących przyjmowania studentów z zagranicy. 

MGR MARCIN WOJTKOWIAK  - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 r. zawodowo zajmował się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji 
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publicznej, konsultacjami społecznymi, doradztwem w zakresie jakości kształcenia i kształtowania współpracy 
między szkołami i  uczelniami a  pracodawcami, a  także pozyskiwaniem i  rozliczaniem środków UE oraz 
kierowaniem projektami unijnymi. Członek, koordynator lub kierownik zespołów badawczych w kilkudziesięciu 
projektach badawczych i  ewaluacyjnych. Autor bądź współautor kilkudziesięciu ekspertyz, artykułów 
i  publikacji dotyczących rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządowi terytorialnemu i  polityce 
rozwoju lokalnego. Od 2011 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący pracodawców. W latach 
2014–2019 pełnił funkcję koordynatora PKA ds. współpracy z pracodawcami oraz Wiceprzewodniczącego 
Zespołu ds. pracodawców PKA. Od 2006 r. do 2018 r. radny oraz Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, 
a od 2018 r. Wójt Gminy Czerwonak. Od 2016 r. ekspert oceniający wnioski o dotacje unijne w ramach POWER 
(dla NBCiR, MNiSW, KPRM, CPE). Jako trener współpracuje również w zakresie projektów dla JST z Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

OPŁATY

Dla wygody P.T. Uczestników oferujemy trzy warianty udziału (noclegi w pok. 1 os./2 os./bez noclegu). 
W ramach opłaty zapewniamy:

• udział w 3-dniowej konferencji,
• materiały szkoleniowe i konferencyjne,
• certyfikat uczestnictwa,
• konsultacje w trakcie konferencji,
• pełne wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje, całodzienne serwisy kawowe),
• bezpłatny hotelowy parking,
• dodatkowe atrakcje, np. zwiedzanie toruńskiego Starego Miasta.

Koszt jest zróżnicowany z uwagi na nocleg:
• 1560 zł – obejmuje dwa noclegi w pok. 1 os. (ze śniadaniami);
• 1470 zł – dwa noclegi w pok. 2 os. (za śniadaniami);
• 1290 zł – wariant bez noclegu. 

Ww. ceny = Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych. Istnieje możliwość rezerwacji 
dodatkowego noclegu np. z wtorku na środę (31 maja/1 czerwca br.) lub z piątku na sobotę 
(3/4 czerwca br.) - pok. 1 os. ze śniadaniem to koszt 175 zł.; pok. 2 os. = 230 zł. Dodatkowe rezerwacje 
hotelowi zgłasza organizator, stąd P.T. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
 
Dane dotyczące przelewu zostaną przesłane na adres e-mail P.T. Uczestników, podane podczas rejestracji. 
W przypadku sytuacji niezależnych od organizatora, zastrzegamy prawo do odwołania konferencji – a środki 
uiszczone w ramach opłaty konferencyjnej podlegać będą zwrotowi.

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


