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Zarządzenie nr 11/2022 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  

z dnia 23 września 2022 r. 

 

W sprawie: wprowadzenia funkcji Opiekuna Roku oraz określenia zakresu obowiązków i    

kompetencji Opiekunów Roku. 

Na podstawie: § 26 ust. 7 Statutu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze 

(t.j, Obwieszczenie nr 1 Rektora KANS z 4 maja 2022 r.), w zw. z  § 26 ust. 4 pkt 1 Statutu 

KANS oraz z §  23 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego KANS wprowadzonego Zarządzeniem 

nr 68/2022  Rektora KANS w Jeleniej Górze z 17 sierpnia 2022 r., zarządzam co następuje:  

§ 1 

W celu usprawnienia, poprawy organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu 

kształcenia na Wydziale wprowadzam funkcję Opiekunów Roku oraz określam ich zakres 

obowiązków i kompetencji . 

§ 2 

1. Opiekun Roku jest powołany przez Dziekana WNHiS na cały cykl kształcenia spośród 

nauczycieli akademickich Wydziału.  

2. Pełnienie funkcji opiekuna roku jest brane pod uwagę podczas oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego, w części dotyczącej działalności organizacyjnej. 

§ 3 

Określam następujący zakres obowiązków i kompetencji, Opiekun Roku  w szczególności: 

1) reprezentuje studentów danego cyklu kształcenia, wspierając ich w wyrażaniu opinii 

oraz formułowaniu wniosków w kwestiach związanych z organizacją procesu 

dydaktycznego; 

2) współpracuje z władzami dziekańskimi i pracownikiem dziekanatu odpowiedzialnym 

za dany kierunek studiów w sprawach studentów danego cyklu kształcenia. 

3) jest zobowiązany do zorganizowania zebrania informacyjnego dla studentów I roku 

rozpoczynających studia; 

4) zapoznaje studentów ze strukturą i funkcjonowaniem Uczelni i Wydziału; 

Regulaminem studiów i innymi ważnymi aktami prawnymi władz Uczelni i Wydziału 

dotyczącymi przebiegu studiów. 

5) przekazuje studentom podstawowe informacje na temat organizacji roku 

akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej; 

6) współorganizuje uroczystości wydziałowe oraz uczestniczy w nich wraz ze studentami; 

7) reprezentuje studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami 

Wydziału; 

8) informuje studentów o podstawowych zasadach rozwiązywania konfliktów, a także 

reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również 

wszelkich form dyskryminacji i przemocy; 
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9) wspiera studentów w procesie aklimatyzacji w środowisku akademickim, inspiruje i 

koordynuje aktywność społeczną studentów na rzecz Uczelni, Wydziału i lokalnego 

środowiska oraz współdziała w tym zakresie z organami samorządu studenckiego i 

organizacjami studenckimi działającymi na Uczelni. 

§ 4 

Opiekunowi Roku może zostać powierzone wykonanie innych prac zleconych przez władze 

dziekańskie, które dotyczą studentów nad którymi sprawuje opiekę. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


