
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 

Zarządzenie nr 7/2020 

Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

z dnia 16 września 2020 r. 

 

w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana na kadencję 

1.10.2020-31.08.2024 

 

 

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. Praktyk Zawodowych Studentów, 

b) Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności  

c) Pełnomocnika Dziekana ds. projektów i współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym.   

§2 

1. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Zawodowych Studentów  

należy nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych, a w szczególności:  

− 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 1.10.2020-

31.08.2024 powołuje się dr Barbarę Szydę. 

 

§3 

1. Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Na Pełnomocnika Dziekana ds. Mobilności na kadencję 1.10.2020-31.08.2024 powołuje się 

dr hab. Przemysława Charzyńskiego, prof. UMK. 

 

§4 

1. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. projektów i współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym należą w szczególności:  

− działania edukacyjne i szkolenia pracowników/studentów/doktorantów Wydziału  

− w zakresie pozyskiwania projektów oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym, 

− analiza rynku ofert projektów dydaktycznych, naukowych i aplikacyjnych,  

− informowanie o możliwościach pozyskania projektów, 

− informowanie o procedurach i dokumentacji obowiązujących w UMK przy pozyskiwaniu 

projektów, 

− doradztwo w zakresie przygotowania aplikacji o projekt, 



− pomoc w czasie realizacji projektów oraz na etapie ich rozliczania, 

− wsparcie podczas kontroli projektów, 

− współpraca z firmami i organizacjami zewnętrznymi – koordynator Wydziałowy, 

− organizacja spotkań z firmami i instytucjami zewnętrznymi, 

− prezentacja potencjału naukowego Wydziału w zakresie podejmowania projektów na 

forum biznesu, 

− inicjowanie spotkań zespołów kompetentnych do podjęcia projektów z firmami 

− i instytucjami, 

− współpraca z odpowiednimi działami UMK w zakresie realizacji projektów, 

− promocja Wydziału w zakresie realizowanych projektów i innych działań we współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

2. Na Pełnomocnika Dziekana ds. projektów i współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. na kadencję 1.10.2020-31.08.2024 powołuje się dr Stefanię Środę-

Murawską. 

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020 r.. 

  
 
 
 
 
 
 

 Dziekan Wydziału  

 Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

 

 (-) dr hab. Marek Kejna, prof. UMK 

 


