
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
 

Zarządzenie nr 6/2021 

Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

z dnia 29 września 2021 r. 

 

w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana na kadencję 

1.10.2021-31.08.2024 

 

 

Na podstawie par. 26 ust. 1 pkt.15 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 

kwietnia 2019 r.,  ustala się, co następuje: 

§1 

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej powołuje się następujących pełnomocników 

Dziekana:  

a) Pełnomocnika Dziekana ds. doktorantów, 

b) Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów. 

§2 

1. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. doktorantów należy opieka nad doktorantami,  

a w szczególności:  

− reprezentowanie doktorantów ws. związanych z ich funkcjonowaniem na Wydziale i w 

Uniwersytecie,  

− organizowanie spotkań informacyjnych, zwłaszcza dla doktorantów 1 roku, 

− wprowadzenie doktorantów w życie naukowe i dydaktyczne Wydziału, 

− pomoc w aplikowaniu o środki finansowe na badania naukowe,  

− pomoc w organizacji warsztatu badawczego doktorantów, 

− doradztwo w zakresie udziału doktorantów w konferencjach, stażach i szkoleniach,  

− wskazywanie możliwości publikacyjnych  wyników badań, 

− pomoc w organizacji naukowych spotkań doktorantów, 

− doradztwo metodyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

− prowadzenie zakładki Doktoranci na stronie www Wydziału.  

2. Na Pełnomocnika Dziekana ds. doktorantów na kadencję 1.10.2021-31.08.2024 powołuję się dr 

       hab. Edytę Kalińską-Nartiša, prof. UMK. 

§3 

1. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów  należy  

zapoznanie studentów z zasadami, organizacją i programem praktyk,   

− określenie terminów rozliczenia się z praktyk i sposobu ich zaliczenia,   

− ustalenie ramowego planu praktyk oraz zatwierdzanie indywidualnych programów dla 

poszczególnych studentów,   

− zatwierdzanie miejsc odbywania praktyk (zakładów pracy, w których organizowana jest praktyka),   

− sporządzenie sprawozdania z przebiegu i oceny praktyki,   

− nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przygotowaniem i przebiegiem praktyk zawodowych,   

− zaliczanie odbycia praktyk.   

2. Na Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów na kadencję 1.10.2021-

31.08.2024 powołuje się dr. Marcina Sykułę. 
§4 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2021 r. 

  
         Dziekan 

 

        Dr hab. Marek Kejna, prof. UMK 

 


