Zarządzenie Dziekana nr 6120|6 z dnia t0 października 201ó roku
w sprawie powołania pełnomocników Dziekana Wydziału Chemii na kadencję20162020
W oparciu o $ 46 ust 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego tekst ujednolicony z dnia 17 sierpnia
2016 roku zarządza się, co następuje:

$1

Na

kadencj

Chemii:

ę

2016-2020 powołuje się następujących pełnomocników Dziekana Wydziału

Dr inz. Waldemar Nowicki
Prof' dr hab. Piotr Rekowski
Dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

Pełnomocnik ds. BiHP
Pełnomocnik ds. Nowych Kierunków Studiów
Pełnomocnik ds. Stazy i Praktyk (kierunek
ochrona środowiska)
prof.
Pełnomocnik ds. sta{ i Praktyk (kierunek
Dr hab. Aleksandra Dąbrowska,
Chemia)
UG
Pełnomocnik
ds. Stazy i Praktyk (kierunek Biznes
Nadolna
Dr inźr, Joanna
chemiczny)
Pełnomocnik ds. Stazy i Praktyk (praktyki w
Dr Bozena Karawajczyk
ramach Modułu kształcenia nauczycieli)
Pełnomocnik ds. Współpracy z Pracodawcami
Dr tnŻ. Krzysztof Żamojć
Pełnomocnik ds. Wymiany Zagranicznej
Dr Grzegorz Romanowski
Studentów W y j eŻdŻaj ący ch
Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska Pełnomocnik ds. Wymiany Zagranicznej
S tudentów P r zyj ezdzających
Pełnomocnik
ds. WspóŁpracy ze Szkołami
Dr Bozena Karawajczyk
Pełnomocnik ds. Studentów i Doktorantów
Dr hab. Dagmara Jacewicz
Niepełnosprawnych

$2
Zakresy obowiązkow pełnomocników stanowią zaŁącznik do niniejszego Zarządzęn|a.

s3
Zarz4dzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Załqcznik do Zarzqdzenia Dziekana nr 6/20]6

Zakresy obowięzków pełnomocników dziekana Wydziału Chemii UG

Pełnomocnik ds. BiHP

1. IJczestniczy w organizacji sprawa związanych z zapewnieniem
2.
3.
4.

5.

6.
7

,

bezpieczeństwa i
higieny pracy na Wydziale Chemii UG we współpracy z Inspektoratem BiHP.
Nadzoruje i koordynuj e wdraianie i stosowanie systemu BiHP w laboratoriach
studenckich oraz pracowniach naukowych.
Nadzoruje i koordynuje szkolenia z zak'resu BiHP dla studentów i pracowników we
współpracy z Inspektoratem BiHP.
Nadzoruje i koordynuje gospodarkę odpadami niebezpiecznymi naWydziale Chemii
we współp r acy z Działęm Zaopatrzenta.
Dba o aktualizację wiedzy pracowników na tematy dotyczące BiHP (akty
normatywne, aktualne przepisy oraz inne dokumenty).
Słuzy pomocą i koordynuje postępowanie w przspadkach nagłych (np. wypadek z
udziałem studenta, wypadek pracownika).
Reprezentuj e Wydział' Chemii UG w międzyuczelnianej współpracy w ramach
programu SYGOS.

Pełnomocnik ds. Nowych Kierunków Studiów
zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie umiejętnościi kompetencji
absolwentów Wydziału.
Analizuje potrzeby zmian i dostosowania programów studiów do nowych oczekiwań
pracodawców.
Monitoruje inicjatywy innych uczelni w zakresie powoływania nowych kierunków
studiów.
Proponuje uruchamianie nowych specjalności / kierunków na wydziale.
Bierze udział' w ustalaniu programu studiów nowych specjalności / kierunków.
Zapoznaje się z pracami i ustaleniami rad programowych kierunków nav,ydziale.

1. Rozpoznaje

2.
3.
4.
5.
6.

Pełnomocnik ds. Stazy i Praktyk

1. Koordynuje całośćprac zwi4zanych

2.

organtzacją stuŻy

i

praktyk studentów na

Wydziale Chemii.
odpowiada za rcalizację praktyk zgodnie z przewtdzianymi efektami kształcenia i
ustalonym programem oraz jest upowazniony do rozstrzygania, wspólnie z
prze d stawi c i e em zakŁadu pracy' Spraw zwięany ch z pt zebte giem praktyk.
Nadzoruje przygotowanie umów i/lub skierowań na praktykę dla studentów.
Nadzoruje przebieg praktyki studęnta.
1

3.
4.

z

5. Nawi4zuje kontakty z
6.

praktyk.
Utrzymuje
praktyki.

w celu

zakładami pracy

i rozwijabazę

Zorgan|zowania miejsc do odbycia

danych przedsiębiorstw przyjmujących studentów na staze

i

Pełnomocnik ds. Wspołpracy z Pracodawcami

1.
2.

3.

4.
5.
6.
P

Koordynuje współpracę pomiędzy pracodawcami a Wydziałem Chęmii
Koordynuje placę i spotkania Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii.
OrganizĄe kursy lub warsztaty dla studentów ZwIEZanę z przygotowaniem ich pracy
zawodowej.
Pomaga studentom w kształtowaniu drogi kariery zawodowej.
Przygotowuj ę oraz udostępnia bazę ftrm dla studentów Wydziału Chemii.
Współpracuje z Pełnomocnikiem ds. Stazy i Praktyk.

ełnom o cnik

d

s. Wym iany Za gr anicznej

S

tudent

ó

w

1. organizuje międzynarodow4 wymianę studentów w

2.
3.
4.
5.
6.

ramach

umów
międzynarodowych.
Koordynuj e zaw|eranie umów bilateralnych zpartneramt Zaglanlcznym|.
organizuje rekrutacje studentów do odbycia częścistudiów i praktyk zawodowych za
granicą.
Nadzoruje wymianę zagraniczną studentów, doktorantów i pracowników w ramach
plogramu LLP-ERASMUS oraz innych umów i programów międzynarodowych.
Współpracuje z podmiotami zagranicznymi w ramach umów bilateralnych o
bezpośredniej współpracy akademickiej, programów europejskich oraz innych
międzynarodowych w zakresie dydaktyki i mobilnoŚci.
organizuje i obsługuje zagranicznych gościi delegacje przybywających na
zaproszen|e Wydziału Chemii UG.

Pełnomocnik ds. Wspołpracy ze Szkołami

1. Koordynuje

2.
3.
4.
5.
6.

współpracę pomiędzy szkołami aWydziałem Chemii.
organizuje zespół odpowiedzialny za prowadzenie warsztatów, pokazów, wykładów i
innych form aktywności skierowanych do uczniów szkoł.
Przygotowuje ogólny plan organizacji zajęć dla szkół.
Upublicznia ofertę Wydziału Chemii skierowaną do uczniów.
Dba o upowszechnianie informacjt na temat działalnościWydziału Chemii na tzecz
popularyzacj i nauk przyrodniczych wśroduczniów.
Podejmuje działania w kierunku zwiększenia liczby pracowników' doktorantów i
stud entó w Wydz i ału C hemi i zaangaiowanych w działalność p opul ary zator ską.

Pełnomocnik ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

1.

Informacja w zakresie udogodnień na Wydziale Chemii dla osób niepełnosprawnych.

dotyczące wyboru ścieżkiedukacyjnej zgodnej z preferencjami i
ograniczeniami wynikaj ącymi z niepełno sprawności studentów i doktorantów.
Pomoc w tworzeniu studentom i doktorantom niepełnosplawnym warunków do

2. Poradnictwo

3'

pełnego udziału w procesie kształcenia.

4. Inne

,działania

mające

na celu

zniesienie barier

jakie napotykają

niepełnosprawne na Wydziale Chemii i Uniwersytecie Gdańskim.

osoby

