
            ZAKRES  CZYNNOŚCI  PRODZIEKANA   

                      DO SPRAW STUDIÓW STACJONARNYCH 

 

1. Rozstrzyganie spraw wynikających z regulaminu studiów dla studiów Stacjonarnych. 

2. Nadzór i kontrola dokumentacji oraz sprawozdawczości dotyczącej spraw stypendialnych. 

3. Kontrola sprawozdawczości odnoszącej się do studentów-cudzoziemców. 

4. Przyznawanie różnych form zapomóg. 

5. Przygotowanie planów studiów stacjonarnych I i II stopnia na dany rok akademicki. 

6. Opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć dydaktycznych studiów stacjonarnych 

I i II stopnia na dany rok akademicki. 

7. Kontrola sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej studiów stacjonarnych 

(ustalanie terminów zaliczeń i egzaminów ). 

8. Kontrola realizacji programów i planów studiów, w tym poprzez możliwość hospitacji 

zajęć, analizę wyników ankiet oceniających prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych. 

9. Organizacja wyborów specjalności i seminariów dyplomowych na studiach stacjonarnych. 

10. Rozpatrywanie podań studentów studiów stacjonarnych: 

a) urlopów dziekańskich 

- zdrowotne 

- ekonomiczne 

- naukowe 

- losowe 

b)  rozpatrywanie i ewentualne przedłużanie terminów obron prac dyplomowych. 

11. Zaliczanie semestru studiów stacjonarnych (z upoważnienia Dziekana). 

12. Nadzór nad praktykami i stażami studenckimi – rozpatrywanie podań o ewentualne 

zwolnienia, udzielanie zgody na wcześniejsze praktyki. 

13. Nadzór nad zgodnością zgłaszanych tematów prac dyplomowych z profilem kierunków 

studiów. 

14. Korespondencja z urzędami w zakresie dotyczącym studentów i absolwentów Wydziału. 

15. Uczestniczenie w pracach Kolegium Dziekańskiego. 

16. Przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym w obronach prac licencjackich i 

magisterskich. 

17. Przewodniczenie komisjom Rady Wydziału powoływanym w przewodach doktorskich.  

18. Przewodniczenie w nostryfikacjach dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą. 

19. Organizacja i nadzór nad przygotowaniem raportów dla komisji akredytacyjnych w 

zakresie dydaktyki i studiów stacjonarnych. 

20. Przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności w zakresie studiów stacjonarnych i 

spraw stypendialnych. 

21. Stała współpraca z Samorządem Studenckim i organizacjami studenckimi. 

22. Reprezentacja w uroczystościach na Wydziale (immatrykulacja studentów I – go roku, 

rozdanie dyplomów absolwentom, promocje doktorskie, wręczanie dyplomów doktorów 

habilitowanych nauk ekonomicznych itp.). 

23. Współpraca przy tworzeniu oferty, rekrutacji i organizacji procesu dydaktycznego. 

24. Inne czynności zlecane przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w zakresie 

dydaktyki i studiów stacjonarnych. 


