ZARZĄDZENIE NR 33/2020
Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie powołania prorektora ds. kształcenia
Na podstawie §16 ust. 2-4 oraz §30 ust. 1-3 Statutu Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały
Senatu APS nr 234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. po zasięgnięciu opinii Senatu wyrażonej w
uchwale Senatu APS nr 2/2020 z dnia 23 września 2020 r., oraz po uzgodnieniu z
Samorządem Studentów APS, zarządzam co następuje:
§1
Powołuje na okres kadencji dr hab. Barbarę Pasamonik, prof. APS na funkcję Prorektora ds.
Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

1.

§2
Do obowiązków Prorektora ds. Kształcenia należy:
1) nadzór w zakresie:
a. organizacji studiów, planów i programów studiów,
b. procesu zapewniania jakości kształcenia,
c. praktyk zawodowych studentów,
d. tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności, studiów
podyplomowych, oraz kursów dokształcających i szkoleń,
e. działalności studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i
szkoleń w Akademii,
f. obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
2) rozpatrywanie odwołań i wydawanie decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach studentów związanych z tokiem studiów na
poziomie drugiej instancji, w oparciu o stosowne upoważnienie zgodne z
wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego otrzymane od Rektora;
3) współpraca z jednostkami pozauczelnianymi w zakresie kształcenia oraz
zapewniania jakości kształcenia;
4) współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;
5) współpraca z dyrektorami kierunków i Kwestorem w zakresie ustalania opłat
za studia i zajęcia dydaktyczne;
6) dysponowanie, we współpracy z samorządem studenckim, funduszem
materialnym i własnym funduszem stypendialnym Akademii oraz
rozpatrywanie odwołań studentów od decyzji Komisji Stypendialnej w oparciu
o stosowne upoważnienie zgodne z wymogami Kodeksu postępowania
administracyjnego otrzymane od Rektora;

7) współpraca z Zarządem Samorządu Studenckiego w zakresie określonym w
ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulacjach wewnętrznych;
8) rejestracja organizacji studenckich;
9) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności organizacji studenckich.
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§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

