
     ZARZĄDZENIE NR 100/2017 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 26 września 2017 r. 
 
w sprawie określenia zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842, ze zm.)  
 
zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Ustala się zakres obowiązków Prorektora ds. Kształcenia: 
 

1) nadzoruje organizację i przebieg procesu dydaktycznego w zakresie studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych; 

2) monitoruje i inicjuje działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia procesu 
dydaktycznego; 

3) nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia; 

4) organizuje i nadzoruje proces rekrutacji na studia; 
5) nadzoruje monitorowanie karier zawodowych absolwentów; 
6) nadzoruje i koordynuje organizację praktyk i obozów studenckich; 
7) nadzoruje i koordynuje pomoc materialną dla studentów;  
8) nadzoruje sprawy dyscyplinarne studentów; 
9) nadzoruje i koordynuje politykę medialną i strategię informacyjną Uczelni; 
10) koordynuje i nadzoruje działania związane z funduszami zewnętrznymi; 
11) koordynuje współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 

nadzorowanej działalności; 
12) realizuje inne zadania zlecone przez rektora. 
 
2. Prorektorowi ds. Kształcenia powierza się wykonywanie czynności zastrzeżonych dla 
kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 
niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia postępowań, w szczególności 
zatwierdzenia dokumentacji przetargowej oraz wyników postępowań, składania 
oświadczeń, podpisywania umów oraz innych wymaganych dokumentów.  

 
§ 2. 1. Ustala się zakres obowiązków Prorektora ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy 
Międzynarodowej: 
 

1) organizuje i nadzoruje działalność naukową Uczelni, w tym prowadzenie badań 
naukowych, projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych; 

2) opracowuje koncepcje rozwoju kadr naukowych Uczelni; 
3) koordynuje i nadzoruje współpracę międzynarodową w zakresie: naukowej 

współpracy z zagranicą, międzynarodowej wymiany studentów i pracowników 
w ramach programu Erasmus+ i innych programów oraz współpracy między 
uczelniami; 

4) nadzoruje i koordynuje zadania związane z promocją uczelni; 



5) nadzoruje i koordynuje politykę medialną i strategię informacyjną Uczelni; 
6) organizuje i nadzoruje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni; 
7) organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni; 
8) nadzoruje funkcjonowanie: Akademickiego Centrum Językowego, Centrum Porad 
Żywieniowych i Dietetycznych, oraz Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie; 

9) koordynuje i nadzoruje działania związane z funduszami zewnętrznymi; 
10) koordynuje współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 

nadzorowanej działalności; 
11) realizuje inne zadania zlecone przez rektora. 

 
2. Prorektorowi ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej powierza się 
wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia 
postępowań, w szczególności zatwierdzenia dokumentacji przetargowej oraz wyników 
postępowań, składania oświadczeń, podpisywania umów oraz innych wymaganych 
dokumentów.  
 
§ 3. Uchyla się następujące zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie: 
- Nr 74/2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019, 
- Nr 23/2016 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu obowiązków 
Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2015-2019, 
- Nr 79/2016 z dnia 28 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu 
obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 
2015-2019, 
- Nr 117/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu 
obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 
2015-2019. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
                                                                                                          REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 
 


