
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 37 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie Uczelnianego Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 w związku z § 54 

Statutu PW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Tworzy się Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej, będące 

kolegialnym ciałem opiniodawczo-doradczym Rektora PW, zwane dalej „Forum”. 

2. W skład Forum wchodzą kierownicy dziekanatów podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uczelni. W przypadku braku kierownika dziekanatu w jednostce, 

członkiem Forum jest pracownik administracji wydziału zatrudniony w dziekanacie lub 

innej jednostce organizacyjnej obsługującej studentów, wskazany przez kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej. 

3. Do zadań Forum należy: 

1) inicjowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji pracowników dziekanatów oraz 

wizerunku dziekanatów; 

2) integracja środowiska pracowników dziekanatów, innych jednostek administracyjnych 

Uczelni oraz osób zaangażowanych w proces obsługi studentów; 

3) prowadzenie kanału komunikacji wewnętrznej dla pracowników dziekanatów; 

4) wprowadzanie nowych dróg przepływu informacji w zakresie obsługi procesu 

dydaktycznego; 

5) przedstawianie propozycji optymalizacji procesów administracyjnych; 

6) opiniowanie i konsultowanie, na wniosek Rektora, spraw związanych z obsługą 

procesów kształcenia, sprawozdawczości w zakresie kształcenia oraz pomocy 

materialnej studentów, a także innych spraw wskazanych przez Rektora; 

7) uczestniczenie, na wniosek Rektora, w pracach wdrożeniowych nowych 

funkcjonalności i systemów wykorzystywanych w obsłudze procesu kształcenia; 

8) realizacja innych spraw wskazanych przez Rektora. 

4. W celu realizacji swoich zadań Forum: 

1) tworzy i administruje kanałami przekazu informacji wewnętrznej; 

2) tworzy zasoby informacyjne mieszczące opinie, interpretacje, stanowiska, metody  

i narzędzia wspomagające funkcjonowanie dziekanatów i obsługi procesu kształcenia; 

3)  współpracuje z władzami Uczelni, jednostkami administracji centralnej oraz 

jednostkami ogólnouczelnianymi; 

4) współpracuje z Samorządem Studentów PW; 

5) organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty; 

6) powołuje zespoły robocze do realizacji zadań; 

7)  reprezentuje środowisko dziekanatów PW w zewnętrznych forach dyskusji  

i organizacjach będących przedstawicielstwem dziekanatów. 

§ 2 

1. Członków Forum, na kadencję zgodną z kadencją Rektora, powołuje Rektor. 

2. Spośród kandydatów zgłoszonych przez Forum Rektor powołuje przewodniczego  

i jego dwóch zastępców, którzy stanowią Zarząd Forum, zwany dalej „Zarządem”. 



 

3. Zarząd kieruje pracami Forum. 

4. Posiedzenia Forum zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek  

co najmniej 5 członków Forum lub Rektora. 

5. Posiedzenia Forum odbywają się co najmniej trzy razy w roku akademickim. 

Posiedzenia Forum, głosowania oraz podejmowanie uchwał mogą odbywać się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa. 

6. W posiedzeniach Forum uczestniczy prorektor ds. studiów oraz inne osoby zaproszone 

przez przewodniczącego. 

7. Forum wyraża opinię w formie uchwał. 

8. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym (z wyłączeniem spraw osobowych) 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum. 

9. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego 

nieobecności głos jego zastępcy wyznaczonego przez przewodniczącego  

do przeprowadzenia posiedzenia. 

10. Forum może uchwalić w razie potrzeby, regulamin działania Forum, który wchodzi  

w życie po zatwierdzeniu przez Rektora. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                         REKTOR 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


