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Zav'nacarty siQ

M. Topolnickiej -

do Pana z

proSbq

o

interwencje

w

sprawie kolejnej decyzji

Stolzman zatrudnionej na stanowisku Kanclerza, kt6ra

to

decyzja z

pewnoSciq utrudni pracQ pracownikom dziekanat6w a by1 mo2e narazi na szwank naszq
Uczelnig.

z drukowaniem dyplom6w dla naszych
absolwent6w. Dotychczas wszystkie dyplomy drukowane byty w poszczeg6lnych
dziekanatach. W tym celu zostaly zakupione drukarki o odpowiednich parametrach
drukowania (i oczywiScie za odpowiedni4 cenE), kt6re umozliviaNy druk oryginal6w
Dotyczy

to

ostatniej decyzji zwiqzanej

dyplom6w (czyli dyplom6w w oprawie ). W tym roku dziekanaty maj4 w dalszym ci4gu
drukowa6 dyplomy ale juL tylko
zev,nEtrznej

w formie odpis6w - kt6re bgd4 nastEpnie wysylane do

firmy, gdzie bgdq oprawiane. Decyzja jest o tyle kuriozalna, 2e nie dotyczy

wszystkich wydzialbw. Wydzialy, kt6re majqduho obron, do kt6rych Pani M. Topolnickiej

Stolzman zalicza Humanistyczny

w

dalszym ci4gu wszystko

i nie wiedziet

w dziekanatach,

-

czemu Filologiczny, majq drukowa6

pozostale zostajq objpte now4 procedur4.

Uzasadnieniem decyzji jest zbyt duila liczba druk6w dyplom6w, kt6re ulegaj4 zniszczeniu

przy drukowaniu, a to wynika z problem6w z ustawieniem drukarek tak, aby nadruk znalazl
sip

w odpowiednim miejscu szablonu, a dokonuje

siE

to w systemie. W tym miejscu rraszym

zdaniem dotykamy innego bol4cego problemu, jakim

w

jest funkcjonowanie

dzielan atach. Jest powszechnie wiadomo, 2e pomimo licznych pr6b

i

systemu

zapewnieri

poprzedniego kierownictwa administracji system dziaNa wadliwie. Pierwszy

tazw tym roku

akademickim mieli5my sytuacjp, iz studenci otrzymalikarty zaliczeniowe dopiero pod koniec
semestru, poniewaZ nie

mozna bylo ich wczeSniej wydrukowal, a pracownicy dziekanat6w

musze wiele problem6w rozwiqzywai we wlasnym zakresie. NaleZy teZ zwr6ci6 uwag1, 2e

wzory pism funkcjonuj4cych
Zyczenia, co nie

w

systemie s4 napisane stylem pozostawiajQcym wiele do

najlepiej Swiadczy o Uczelni.

Czy w takim razie w Uniwersytecie Pedago gicznym w Krakowie nie ma specjalist6w,

czy te7 zakupiono sprzEt o niskich parametrach, ale skoro drukowano dyplomy to w takim
razie czy jest to wina nowego systemu - kt6ry sprawdza sip jedynie przy wydawaniu kluczy
dla sprzqtajqcych? A moZe skorzysta6 z pomocy naszego Wydawnictwa? Stawiamy te pytania

Panie Rektorze kieruj4c sip interesem Uczelni

okres wypisywania dyplom6w,

i

naszych pracownik6w. Zbliza sip gor4cy

a system posiada tak wiele wad i

niedoci4gniqi,

2e

pracownicy se mocno zaniepokojeni, tym bardziej, ze w skali Uczelni faktycznie jedna osoba
jest kompetentna do usuwania usterek. Dziekanaty s4 sparalizowane.

Mimo woli nasuwa siq kolejne pytanie obezpieczefstwo wysylanychpoza UczelniE
dokument6w.

Nie

zapomtnajmy, 2e zawieraj4 one dane osobowe naszych absolwent6w.

A jezeli juz m6wimy o interesie pracownik6w, to z
obci4Zenie

i

pewnoSci4 bpdzie

to dla nich

nowe

spore wydluZenie procesu powstawania dyplom6w, Trzeba bpdzie sporuqdzaf

specjalne listy wysylanych dyplom6w, przygotowywad wysytrki, czekal cierpliwie 14 dni, aZ

obca firma oprawi rasze dyplomy, przyjql przesylkp itd.( czy to jest radosna tw6rczoSd
pomyslodawcy ?). Kiedy wipc bqd4pierwsze dyplomy

?
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