
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

FILIA W PŁOCKU 

 

Decyzja nr 18/2016 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 16 września 2016 r. 

 

 

w sprawie powołania pełnomocnika Prorektora PW ds. kształcenia 

w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 5 zarządzenia nr 42/2016 Rektora PW z dnia 1 września 2016 r.  

w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów postanawia się, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuje się doc. dr inż. Marzenę Majzner na Pełnomocnika Prorektora PW 

ds. kształcenia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, zwaną dalej 

„Pełnomocnikiem”. 

2. Zakres zadań Pełnomocnika określa załącznik do decyzji. 

 

§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 

  



Załącznik do decyzji nr 18/2016 

Prorektora PW ds. Filii w Płocku 

 

Zakres zadań Pełnomocnika Prorektora PW ds. kształcenia w Politechnice Warszawskiej Filii 

w Płocku: 

 

1) nadzór i koordynacja prac związanych z ekonomiką procesu kształcenia na studiach 

wyższych oraz innych formach kształcenia, takich jak: studia podyplomowe, kursy 

dokształcające  

i szkolenia, we współpracy z Prodziekanem WBMiP ds. Studiów oraz Zastępcą 

Dyrektora KNEiS ds. Studiów; 

2) nadzór i koordynacja prac związanych z rekrutacją i kształceniem na studiach 

podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach, a także organizowanie tych 

form kształcenia, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

3) prowadzenie sprawozdawczości i przedkładanie propozycji zmian w zakresie rekrutacji i 

kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach, we 

współpracy z Prodziekanem WBMiP ds. Studiów oraz Zastępcą Dyrektora KNEiS ds. 

Studiów; 

4) nadzór nad pracami związanymi z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia na 

studiach wyższych oraz innych formach kształcenia, takich jak: studia podyplomowe, 

kursy dokształcające i szkolenia; 

5) sporządzanie analiz i przedkładanie propozycji zmian w zakresie doskonalenia jakości 

kształcenia, we współpracy z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia WBMiP oraz Pełnomocnikiem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia KNEiS; 

6) nadzór i koordynacja prac związanych z akredytacją kształcenia, we współpracy z 

Prodziekanem WBMiP ds. Studiów oraz Zastępcą Dyrektora KNEiS ds. Studiów; 

7) nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją procedury potwierdzania efektów 

uczenia się, we współpracy z przewodniczącymi komisji ds. potwierdzania efektów 

uczenia się, w podstawowych jednostkach organizacyjnych Filii PW; 

8) nadzór i koordynacja realizacji krajowych praktyk studenckich, we współpracy z 

Pełnomocnikiem Prorektora ds. Praktyk Studenckich; 

9) wsparcie władz Filii PW w zakresie kształcenia cudzoziemców; 

10) współpraca z komisjami i zespołami w obszarze kształcenia w Filii PW. 

 


