Zakres działań i kompetencji
Prodziekan ds. nauczania


podejmuje decyzje administracyjne związane z organizacją i funkcjonowaniem studiów w
zakresie udzielonego przez Dziekana upoważnienia,



sprawuje nadzór nad organizacją i procesem rekrutacji na studiach pierwszego i drugiego
stopnia ,



sprawuje nadzór nad przebiegiem i organizacją zajęć ,



sprawuje nadzór nad egzaminami dyplomowymi (organizacja, harmonogram, zakres
merytoryczny, komisje egzaminacyjne),



współpracuje z opiekunami lat i specjalności,



koordynuje programy studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale w
zakresie zgodności z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) ,



sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk, na poziomie wydziału,



uczestniczy w promocji dydaktyki poprzez współpracę ze szkołami, absolwentami
wydziału i pracodawcami ,



odpowiada za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych,



koordynuje funkcjonowanie systemu USOS,



reprezentuje wydział w Senackiej Komisji ds. Nauczania ,



przewodniczy Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia,



pełni funkcję koordynatora programu MOST na poziomie wydziału.



prowadzi stałą współpracę z dziekanem i prodziekanem ds. studenckich we wszystkich
istotnych sprawach nie określonych niniejszym zakresem kompetencyjnym.
Prodziekan ds. studenckich



podejmuje decyzje administracyjne dotyczące indywidualnych spraw studentów w
zakresie udzielonego przez Rektora i Dziekana upoważnienia związane z :
- obniżeniem lub zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne
- zwrotem wniesionych opłat w tym określeniem wysokości kwoty zwrotu
- rozkładaniem na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne ,



zawiera umowy w imieniu UWr związane ze świadczeniem usług edukacyjnych ,



nadzoruje i odpowiada za funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej
studentom i doktorantom,



sprawuje nadzór finansowy nad organizacją i przebiegiem ćwiczeń terenowych,



koordynuje wydziałowy System informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on



współpracuje z Samorządem Studenckim i organizacjami młodzieżowymi,



inspiruje działalność studenckich kół naukowych,



prowadzi stałą współpracę z dziekanem i prodziekanem ds. nauczania we wszystkich
istotnych sprawach nie określonych niniejszym zakresem kompetencyjnym.

Ponadto :





koordynuje ocenę parametryczną wydziału,
koordynuje działalność informacyjno-promocyjną wydziału we współpracy z
pełnomocnikiem dziekana ds. promocji ,
koordynuje spotkania i inicjatywy wydziałowe.
współpracuje z Radą Przedsiębiorców i Pracodawców .

