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sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Wydziału lvauk
Humanistycznych i społecznych
w

Na podstawie ań. 66 ust. 2 ustawy Z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami), oraz E 14 ust. 4 statutu Akademii
Marynarki Wojennej zatwierdzonego deryZją Ministra obrony Narodowej nr l4lMoN
z dnia 20 stycznia 207I r. (Dz. Urz. MON z 2011 r., nr 2 poz.24).

zatwierdzam

Regulamin organizacyjny Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych określający
jego Zakres działania.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
vVYDzlAŁU NAUK HUMANlsryczNYcH l sPoŁEczNYcH AMW
Rozdział

'!

Postanowienia ogólne

s1
Regulamin Wydziału Nauk Humanistycznych ispołecznych Akademii Marynarki Wojennej' zwany
dale] ,,Regu]arninem organizacyjnym''' okreśLa strukt!rę Wydziału' lodzaj i zakres działania jego jedno_
stek
wewnętrznych' tryb powoływania organów tych jednostek, zasady organizacyjnej podległości
pracownikówWydziału w tym naLJczycieli akademickich'

s2
llekroć W Regulamjnje jest mowa o:

- na|eży przez to rozumieć rniejsce Wykonywania pracy W jednostce
organizacyjnej wydziału wskazane] w akcie stanowjącym podstawę zatrudnienia lub
określonej decyzją Dziekana,
2) statucie - naleŻy przez to rozumieć statLJt Akademii Marynarki Wojennej,
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Ż dnia 27 |ipca 2005 r' - Prawo o szko n]ch'e
wyŹszym (Dz' U. Nr 164, poz' 1365' zpóżno zm')'
4) leg!laminie - należy przez to rozumieć Regulamin studiów AMW'
1) zatrudnieniu

s3
Żakres działania Wydziału obejmuje prowadzenie studiÓW stacjonarnych niestacjonarnych, studiów
podyplomowych, kursów doksŻtałcających i szkoleń oraz badań naukowych i prac rozwojowych ŻWiązanych z edukacją ku turą politologią siosunkami mlędzynarodowymi W iym w sŻczególnoŚci zw ą_
zanymi
z bezpieczeństwem państ\ła
Rozdział 2
struktura organizacyjna Wydziału

s4
Jednostkami o.ganizacyjnym Wydz]ału są instytuty

i

administracja Wydziałowa'

s5
1)

2)

Wewnętrzną strukt!rę

org an izacyjn

ą wydziału na Wniosek rektora zah/Vierdza senat

Dziekan obowiązany jest spolządzić aktualny Wykaz isinjejących na Wydzlale jednostek
o19an zacyjnych

]

podać go do publicznej wiadomoŚci

s6
1)

Bezpośrednim pŻełoŻonym nauczycieli akademicklch jest dyrektor instytut!, do ktÓrego
plzyna|eżą
2) Bezpośrednim pŻ ełożonympracownikóW admlnlstracji ]est kierownik dzlekanatu.
3) Bezpośrednim pŻełożonym dyrektora instytutu oraz kierownika dziekanatu jest Dzlekan
RozdŻiał 3
Rada Wydziału

s7
1)

W skład Rady WydziałJ wchodzą Dziekan jako pŻewodniczący' prodziekani, dyrektolzy

insMutów oraz profesorowle i doktorŻy hab]litowani zatrudnjeni na Wydz ale w pełnym wymlaŻ e czasu pracy'
Pozostały skład Rady Wydziału okreŚla statut'
Kadencje przedstawicieli studentów oraz terminy rozpoczęcia iupływu kadencji' a takze
sposób wYłaniania przedstawicie i studentóW okreś a regLJlamin samożądu studentóW'

sB
1)

Kompetencje Rady Wydziału określają przep]sy ustawy Prawo o szkoln chr'r'ie WyżsŻym' ustawy o stopnlach itytule nalkowym oraz o stopnlach jtytule w zakresie sztuki oraz Statutu

2)

Rada Wydziału podejmuje uchwały W sprawach o które regulują akty prawne Wymien one
w ust' 1 a także w innych sprawach' w szczególności
1. stanowlska Rady W sprawie zaśad rekrutacjj na stldia i limjtóW przyjęc,
spraw przewidzianych W legulam nach studiów oraŻ st!diów podyp omowych

2'
3'
4'
5'

6'
7'

planów badań naukowych,
kandydatóW do nagród za osiągn ęcia naukowe i dydaktyczne'
wyraŹenia opjnii w sprawle Wniosku Dziekana o nawiązanie l!b roŻwiązanie stosunku
pracy z nauczycielem akademlckim,
Wyrażen]a opini W sprawie powolania Komisji Konkursowej ije] przewodnlczącego'
utwoŻ enla' prŻekształcenla ub likwidacji jed n oŚtek organ zacyjnych Wydziału'

Rozdział 4
DŻiekan iProdziekani

se
Dziekan kieru]e Wydziałem mając na względzie dobro całego Wydzrału reprezentuje go na
zewnątrŻ' Dziekan ]est przełożonympracownikóW istudentóW Wydziału
2) Kompetencje Dziekana określająprzepisy ustawy Prawo o szkolniclwie WyŻszym, ustawy
o stopniach itytule naukowym statutu oraz regulaminu stLld ów istud]ów podyplomowych'
3) Dziekan w razie potrzeby WŚkaŻuje przyna]eŻnośćpracownikóW do właściwychjednostek
1)

organizacyjnych WydziałU.

s 10
1)

Po zas]ęgnięciu opini] Rady Wydziału Dziekan powołuje komisje konkursowe

i

ich

przewodniczących
2) Dziekan może' W miarę potrŻeby, powoływać komisje n estałe l zespoły daladcze alaz
pełnomocników do wykonania określonych zadań'
3) obowjązk Dziekana sąokreślonezakresem jego działania.

s
Wyoory oziekana

r

11

prodz e.anow'e9L u.e Statu!

s 12
1)

2)

Na okres sprawowania funkcji pŻez Dziekana, wybiera się dwóch plodziekanóW, właścWego
ds' naukowych oraz właściwegods' dydaktycznych i studencklch.
obowiązki prodŻ 'Akanów sąokreślone ich Żakresern dzjałania'

Rozdział 5
tnstytuty
1)

2)

Rada WydŻiału okreśIa o9ólne kierunki i zakles dŻ ałan a poszczególnych instytutów.
Dylektorem lnstytutu może zostać nauczycie akademicki posiadający stopień naukowy'

s 13
Do zadań dyrektora instytutu należy W szczególności]
1) ustalanie kierunków iplanÓW pracy instytutu'

2)

3)
4)
5)
6)
7)

przygoiowanie projektów programów i planÓw studióW przedstawlanych do zatwlerdzenia
Radzie Wydziału,
bieżąca ocena dzjałalnoŚci nauczycieLi akademickich
pode]mowan]e ]nicjatyw w spraw]e nadawania tytułu naukowego'
opiniowanie Wniosków dotyczących zatrudnienia na stanowiska naukowo-dydaktyczne'
Ustalan e podział za]ęć dydaktycznych międŻy pracownikami j zapewnlenle ch reallzac]i,
ustalanie obowiązków poszczególnych pracowników,

1)

2)
3)

4)

s 14

Dyrektor instytutu kieruje instytltem i reprezentuje go na zewnątrz, mając na wzg ędzle dobro
całego Wydziału'
Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania instytutu nie zastżeżone
do właŚciwoścj innych organów i koordynuje działa]noŚć jednostek organizacyjnych
Wchodzących W skład instytutu.
Dyrektorjest bezpośrednim przełożonym pracownikóW instytutu w sprawach nie ŻastrŻeżonych dla innych osób'
obowiązki dyrektorów są określone ich zakresem działania'

s

1)
2)

3)

15

Dyrektora instytutu powołuje dziekan e ekt.
Kadencja dyrektora ijego zastępców trwa cztery lata' Kadencja zaczyna się 1 WrŻeśniaroku
WybolóW a kończy 31 sjerpnia roku' w którym upływa kadencja organów koleg alnych'
Dziekan IT]oże odwołaĆ dyrektola instytutu W trakcie kadencji po zasięgnięciu opinii Rady

Wydziału

s 16

1)

2)

Na zaop]niowany przez Radę Wydziału Wniosek dyrekiora instytutu Dziekan powołuje zastępcę dyrektora instytutL-]' Zakres dz]ałania zastępcy określadyrektor instytlrtu'
Dyrektor instytutu i jego zastępca mogą pełnić funkc]e nje dłuŻej niż pŻez dwje kolejne
kadencje.

Rozdział 6
Kierownicy studiów podyplomowych
s 17

1)

2)
3)

Kierownlków stud]óW podyplomowych powołuje Dziekan na Wn]osek prodziekana WłaŚciwego
do spraw dydaktycznych.
KierownikóW stud ów podyplomowych powołuje się spośród nauczycieliakadem ckich

zatrudnionych na Wydziale.
zakres działania kierowników studlów podyplomowych okleślaregulamin stud ów
podyplomowych.

Rozdział 7
Adm n]stracja Wydz

s

ałL1

18

W skład administracji Wydz ału wchodzą
1) Dziekanat Wydziału,
2) obsługa techniczna'
szczegółową organizację pracę administracji Wydziału określa klerownik dziekanatu w zakresach
działania poszczegÓlnych pracowników'

s 19
Administracja WydŻiałU :
1) prowadzi sprawy pracownlcze iwspółpracy z zaglanicą
2) zapewnia obsługę technlczno-informatycznąWydŻiału,
3) zapewnia obsługę posiedzeń Rady Wydziału'
4) zapewnia obsługę Dziekana i ProdziekanóW'

Rozdział 8

Studia I studenci

s20

1)

2)

Wydział paowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, moŹe prowadzić studia podyplomowe
o uauchomieniu danego typu st!diów decyduje senat na wniosek Rady Wydziału'
Na Wydzia]e mogądziałać koła naukowe zgodne z zaintereŚowaniami studentÓW

Rozdział 9

Zakresy dŻlałan a organóW WNH]s

zAKREs DzlAŁANlA DzlEKANA

1) Dziekan Wydzału podlega bezpośrednio Rektorowi

2)
3)
4)
5)

b'

c'

d.

6)

i

kieruje działalnościąnaukowo_

dydaktycznąi studenckąWe Wszystkich komórkach organizacyjnych Wydziału'
Dzjekan Wydziału jest przełoŻonym Wszystkich pracownikóW WydŻiału'
Dzjekan Wydziału jest przewodniczącym Rady Wydziału.
Dz]ekan Wydziału replezentuje Wydział na zewnątż
Dz]ekan Wydziału odpowiada za:
a. dokonywanie lozdziału za)ęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne Wy_
dŻiału;

zapewnianie prawidłowego przebiegu plocesu kształcenia i Wychowania
koordynowanie systemu transferu ] akumulacji punktóW European credit Transfer
System (ECTS);

koordynowanie funkcjonowan a systemu wymiany studentów;
zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodnjczenie m, z wyjątkiem posiedŻeń, na
których oceniana jest jego działalność;
zapewnianie rea]izacji uchwał Rady Wydziału;
co najmn ej raz w okresie kadencji składanie Radzie Wydziału sprawoŻdania z realizowanej pŻez siebie działalnościpersonalnej' naukowej i rozwoju Wydziału;
dbałoŚć o rozwÓj działalnośc] naukowejWydz ału;
wyz|aczanie zaklesóW kompetencj i obowiązkóW prodziekanów;
sprawowanie nadŻoru nad działalnościąjednostek o.gan zacyjnych Wydziału;
podejmowanie działań n eŻbędnych do prawidlowego funkcjonowania WydziałU;
Dziekan Wydziału posiada uprawnienia wynikające Ż LlŚtawy Prawo o szkÓlnch/Ve wyższym

e'
f'
g'
h'
l.
j.
k.

statutu Uczeln oraz Regulaminu studiów'

w szczególności ma prawo do:
dysponowania środkamifnansowymi przydzreonyrni Wydz ałowi zgodn]e z zasadami
Ustalonymi przeŻ Radę Wydziału;
prowadzenia polityki persona]nej WydŻiału
kierowania kolegium dziekana;
jak lÓWnleż prawo do:
Wydawan a poleceń stanow osobowemu Wydziału:
kontroLowania dzialalności naLrkowo-dydaktycznej na Wydzia e w tym koniro owania

a'
b'
c.
d'
e'

zajęć dydaktycznych'

zAKREs DzlAŁANlA PRoDzlEKANA
WŁAśclWEGo Do sPRAW NAuKoWYcH WNHls

1)

2)
3)
4)

ProdŻiekan właściwydo spraw naukowych podlega bezpośrednio DŻiekanow] Wydziału ijest
głóWnym koordynatorem podstawowej działa nościnaukowej Wszystklch komórek organ Żacy]_
nych Wydziału'
Prodziekan właściwydo spraw naukowych Wydziału reprezentuje Dziekana wobec Wszystkich
nalczycieli akademckich i pracownikóW Wydziału w sprawach naeżących do jego zakresu
kompetencj j i obowiązkÓw'
Dziekan Wydziału może upoważnic Prodziekana właściwegodo spraw naukowych do Wystęoowaria w.ego iTreni- do ilstyluctr zewrelzrycl.
Prodziekan Właściwydo spraw naukowych Wydziału odpowiada za:

a'

b'

c'

d'
e'

f.

g'

organizację procesu naukowego na Wydziale' W tym sprawy jakościprojektów
badawczych' a przez to zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zakresie
kształcenia st!dentów stacjonarnych, niestac]onarnych oraz stud]óW;
nadzÓr nad działalnościąnaukową Wydz ału;
opracowanie projektów planÓW dz ałalnościWydziału W Żakresie zadań naukowych;
koordynowanie Współpracy między podstawowymi ]ednostkami organizacyjnym] Wydz]ału w zakresie realizacj; zadań naukowych Wydz]ału;
organizowanie l sprawowanie nadŻoru nad rozbudową modernizacją bazy naukowej
WydŻ ału;
rozwijanie Współpracy naukowej z ]nnymi ucŻelniaml Wojskowyrni i c}1]ViLnymi;
dokonywan e corocznych analiz p€cy naukowej nauczycje]i akademick]ch ijednostek
organizacyjnych Wydziału

h'

prowadzenie działa nościpromocyjno-malketingowej dotycŻącej działalnościnaukowej pracowników Wydział!;
nadzór nad opracowywaniem Wszelkich dokumentÓw norrnu]ących plocesy dŻiałalno_
ścinaukowej na WydŻiale;
Prodzlekan Właściwydo spraw naukowych WydŻiału posiada uprawnienia wynikające z ustawy
Prawo o szkolnich/vie wyŹszym, statutu AMW oraz Regulaminu studióW' jak róWnież prawo do]
Wydawania zalządzeń i poleceń stanowi osobowemu WydziałU dotyczących dzia_
łalnoŚcinaukowej;
kontrolj Żajęć dydaktycznych pod Względem merytorycznyrn]

.

5)

a'
b'
c' kontrolowania działa ności dydaktyczno-naukowej na Wydzia]e;
6) Prodz ekan WłaŚciwy do spraw naukolvych Wydz]ału odpowiada za:
a' kontrolowanie pŻygotowania placownikÓw do prowadzenia pracy naukowej
oraz biezącej dŻjałalnoścrnaukowej instytutów;
b. Wykonywanie oklesowych analiz i ocen osiąganego poziomu naukowego
oraz przedstawiania Wn]osków Radzie WydŻiału i Dziekanowi;
c. kontrolowanie przebiegu prac badawczych;
d.

e.

f'
g.
h.

.
j

k.
L.
m'

prowadzenie dokumentac]i naukowej Wydziału alaz nadzÓl nad prowadŻeniem
dokumentacji naukową w wydziałowych jednostkach organizacyjnych;
prowadzenie ciągłej analzy działa nościnaukowo_badawczej naucŻycieli akademjckich
zatrudnionych na Wydziale;

WspÓłdziałan]e z oddzialen Naukowym ANłW w zakresie planowan]a
prac badawczych pracown kÓw Wydziału;

i rcz|iczan

a

uczestniczenie W opracowaniu prqektóW okresowych perspektywicŻnych planów
działalnościWydziału;
sprawowanie nadzalu ofaz okresowe ocenianie działalnościjednostek organizacyjnych Wydzjału W ramach swoich kompetencji
przedstawianie Radzie Wydziału spraw W ramach swoich kompetencji wymagających
rozstlzygnięcla pŻ ez ten organ;
udz]ał w opracowaniu projektu p anu rzeczowo_finansowego WydŻiału;
udz]ał w ustalenju zasad gospodarowania środkami pŻyznanymi Wydziałowi w tym
podziału ŚrodkÓW flnansowych do dys pozycj i jed noste k olganizacyjnych Wydzialu;
podejmowanie decyzji o nnych sprawach okreŚlonych przepisami plawa' w statucie
i w Żakresie dzrałan]a Wydziału' niezastrzeżonych do kompetencji innych organóW
Akademii;
podejmowanie, W porozumieniu

z Dziekanem Wydziału' decyzji dotyczących współ

działania W sprawach naukowych
ich kompetencji.

z

nnymi WydŻiałami akadem]ckimiw ramach swo_

zAKREs DzlAŁANlA PRoDzlEKANA
WŁAŚG|WEGo Do sPRAW sTUDENcKlcH l DYDAKTYoZNYCH WNHls

1) Prodzekan Właściwydo spraw studenck]ch dydaktycznych podlega

2)
3)

4)

bezpośfedn]o

Dzlekanowi Wydz ału i jest jego głównym koordynatorern podstawowej dz ałalnościdydaktycz_
nej Wszystkich komórek organizacyjnych Wydziału'
Prodzlekan właściwydo spraw studenckich i dydaktycznych Wydzlału reprezentuje Dziekana
wobec Wszystkich nauczycieli i pracownikóW Wydziału w sprawach należących do jego zakresu
kompetencji

i

obowiązków.

Dziekan Wydz]ału może LJpowaŻnić Prodziekana właściwegodo spraw stldenckich i dydakiycznych do Występowania wjego imieniu do lnstytucjizewnętrŻnych'
Prodziekan właśdwydo spraw studenckjch l dydaktycznych Wydziału odpowiada za:
a. organizację procesu dydaktycznego na Wydz]ae, W tym sprawy jakoścstudiÓW'
zapewnienia wysokiego poziom! kształcenia W zakresie kształcen]a kandydatów na
Źołnierzy zawodowych' studentÓW cyłVilnych oraz kursów doskona|en a Źołnierzy

b'
c'
d'
e'
f
g'

i

kursów odpłatnych;

nadzór nad działainościądydaktycŻnąWydziału
opracowanie projektÓW planóW dŻiałalnościWydziału W zakresie Zadań dydak_

tycznych;
kierowanie opracowywaniem programów kształcenia oraz stymulowanie rozwoju kwa_
lif kacji metodycznych pedagogicznych nauczycieli akadernickich;
koordynowan]e Współpracy międŻy podstawowyrni ]ednostkami organizacyjnymi Wy_
działu w zakresie realizacjj Żadań edukacyjnych Wydziału;
organizowanie i sprawowanie nadzoru nad rozbudową i modernizacją bazy dydak_
tycznej WydzlałJ;
rozwjanie współplacy dydaktycznej z lnnymi uczelniami wojskowyrr'ri j c!ĄVi]nymi;

Współpracę

z

prorektorem

dydaktycznych;

do spraw studenckich oraz Ż prorektorem do spraw

utazyńylvanie Współpracy W zakresie swoich kornpetencj]

j.
k.

l'
m'

n
o.

p'
q

5)

nranym;

z

ŚamoŻądem uczel_

promowanie ucze n] w zakresie kształcenia kandydatów na Żołnierzy zawodowych raŻ
studentóW cywilnych;

zapewnien]e równomiernego obciążenia kadry dydaktycznej oraz pełnego wykonan|a
Pensum dydakiycznego;
nadzorowanie terminowej i pełną realizacji semestra]nych rocŻnych planów obciążenia dydakiycznego;
dokonyłVanie corocznych analiz obciążenia dydaktycŻnego nauczycie i akademickch
i ]ednostek organizacyjnych Wydziału
organlzacja i nadzór nad prowadzeniem reklutacjr na WszyŚtkie forrny kształcen a stu_
dentóW;

prowadŻenie działalnościpromocyjno-marketingowej
vuvuzlól!

dotyczącej ofeńy dydaktycznej

nadzór nad opracowywaniern wszelk]ch dokurnentów normujących proces kształcenja

na Wydziale;
opracowylvanie projektów (koncepc]i) planÓW dz ałalnoŚci Wydziału w zakresie zadań
dydaktycznych.
Prodziekan Właściwydo spaaw Śtudenckich idydaktycznych WydŻiału posiada uprawnienia wy_
nikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyŻszym' statutLl Ucze]ni oraz Regulaminu studióW, jak

również prawo do:

6)

a'

wydawania poleceń stanowi osobowemu WydŻiału dotyczących działa]nościdydak_

b.

kontroli zajęć dydaktycznych;

c'

tycznej;

kontrolowania działalnościdydaktycŻno-WychowaWczej na Wydziale
Do podstawowych obowiązków Prodziekana Właściwegodo spraw studenckch
wydziału należy:

a'

b.

c'
d.

e'
f'
s
h

i'
].
k.

l'

m.

n'

kontro

i

i

owanie pzygotowania jednostek dydaktycznych

dydaktycznej oraz

dydaktycznych

uaktualniania planów r programóW
kursów realizowanych na Wydziale'

organizowanie opracowania, Weryfkowania
kształcen a wsŻystkrch rodzajóW studióW

]

do

prowadzenia pracy

eŹącej dz ałalnośc]dydaktyczne] instytutóW;
WykontĄVanie okresowych analiz i ocen osiąganego poziomu nauczania olaz plzedstawiania wnioskóW RadŻie Wydziału i Dziekanowl Wydziału;
kontrolowanje przebiegu zaliczeń i egzaminów oraz nadzorowanie pŻebiegu stud óW
W tryb e indyvidualną organizacji studióW;
b

prowadzenie dokumentacji dydaktycznej wydŻału orcz nadzór nad prowadzeniem
ookJmentac.i dydaktyc7rej w WydŻ'ałowych.ednostkach orga1izacyjryc'l:
prowadzenie ciągłej analizy obciążenia dydaktycŻnego na!czycieli zatrudnionych
na Wydzia e oraz dokonywanie niezbędnych korekl semestralnych i rocznych Planu
obciążenia dydaktycznego;
współdziałanie z oddziałem KsŻtałcenia A]\,4W W zakresie planowanja ksŻtałcenia słuchaczy Wydziału;
uczestnicŻenie w opracowaniu projektów okresowych i perspekt}ĄVicznych panów
działa]nościWydziału;
sprawowan e nadzoru oraz okresowe ocenianie dzlałalnościjednostek orqanizacy]nych Wydz ału w ramach swoich kompetencji;
przedstawianie RadŻie Wydziału spraw W ramach swoich kompetencj] Wymagających
rozstlzygnięcia prŻez ten organ;
udział W opracowaniu poektu planu rŻeczowołinansowego Wydziału;
udział w ustaleniu Żasad gospodarowania Środkam prŻyznanyrni Wydziałowi w tym
podziału środkÓw finansowych do dyspozycj jednosiek or9anizacyjnych Wydziału;
dbanie o rozwój bazy laboratoryjnej' dydaktycznej oraz o stan technlczny i utŻyman e
spżętt] Wydziału;
podejmowanie decyzji o innych sprawach okreś]onych pŻepisami prawa, w statlcie

i w zakresie dz]ałania Wydziału niezastrzeżonych do kompetenc]i innych organow

o'

Akadernii;

podejmowanie' w porozumeni! z Dziekanem Wydziału, decyzji dotyczących Współdziałania W sprawach dydaktycznych z innyrni WydŻiałami akadeńickimi W ramach
swoich kompetencji.

zAKREs DzlAŁAN|A DYREKToM lNSTYTtJTU

1) Dyrektol kieruje lnstytutem i reprezentuje go na zewńąlfz'
2) Jest prŻełożonym Wszystkich pracowników lnstytutu'
3) Podejmuje waŻne decyzje dotyczące funkcjonowania lnstytutu'

nieŻastrzeŻone

do właściwościinnych organów i koordynUje działalnośćjednostek organiŻacyjnych wchodzą-

4)
5)
6)
7)
8)
9)

cych w skład lnstytuiu'
organizuje i nadzoruje biezącą pracę lnstytutu'
opiniuje Wnioski personalne osób ubiegających się o pracę W lnstytucie'
Ponosi pełn ą od powiedzla noŚÓ za olganizację irea]izację studiów na kierunkach prowadzonych
w lnstytucie.
Dokonuje bieŹących ioklesowych ocen pod]egłych nalczyciell akademickich'
Przydziela zajęcla dydaktyczne poszczególnyrn nauczycielom akadem]ckim zgodnie z ich kwali_

fkacjami.
Przydziela godziny i roz icza nauczyc eli akademickich z Wykonania pensuń dydaktycznego'

1o) Wnioskuje o wyróŹnienia i nagrody podległych pracownikóW lnstytutu'
11) opracowu]e oraz weryfikuje i uaktua]nia programy kształcenia Ż uwzględn]eniem obowjązują-

cych wyzwań edukacyjnych'

'12) Rozwła bazę dydaktycŻną W k erunku podnoszenia efektywnościkształcenia'
'13) lnicjuje i rozwija współpracę z instytucjami i stowarzyszen]ami zajmljącymi slę problematyką

edukacyjną Ó€z

14)

wspÓłuczestniczącymi w kszta]towaniU śWiadomościogÓlnopolltycŻnej

i

hlsto-

rycznej.

Zleca wykonanie zadań nie wynikających z zakresu obowiązkÓw na zajmowanych stanowl_

skach.
15) Dysponuje Środkami finansowymi pŻyznanymi na działa nośćstatutową

zAKREs DzlAŁANlA lNSTYTUTU HlsToRll
lnstytut H storii jest jednostką olganizacy]nąWNHis'
Do jego zasadniczych zadań naleŻy:

1)

P.owadzenie działalnościnaukowo-dydaktycznej w zakresie historii
specjalnościach:

a.
b'

Historia Europy,
Hlstoria wojskowości'

c' Animacja historij iturystyka
d' PomorŻoznawstwo,

2)

W

następujących

hisiorycŻna'

oraz w innych' uchwa anych przez Radę Wydziału'
Prowadzenie badań naukowych W następujących dziedzjnach badawczych:
a. Polityka bałycka' flota Wojenna i wojskowa myśl morska W dziejach
Rzeczypospolitej,
b' Pomorze Gdańskiejako przedmiot badań historycznych,
Pżemiany Wojskowości polskjej ze szczególnym L]względnieniem znaczenia miitar_
nego PomoŻ a'
organlzowan]e konferencji, sympozjÓw l sem]nariów popu aryzujących wyniki badań nauko-

c'

3)

zAKREs DzlAŁANlA lNSTYTUTU PoLlToLoGll
lnstytut Politolog]i jest jednostkąorganizacyjnąWNHis'
Do jego zasadniczych zadań należy:

1)

Prowadzenie działalnoŚcinaukowo-dydaktycznej w zakresie na!k o polityce w następujących
specjaLnościach:

studia lstopnia:
. Europa w stosunkach międzynarodowych'
. samoŻąd W państwach Uni| Europejskiej'
studia llslopnia:
. Regiony ŚWiata,
. Zjednoczona Europa,
. Polityka edukacyjna i Śpołeczna w UE l UsA'
oraz w lnnych' uchwaLanych pŻ ez Radę Wydzialu.
2) Prowadzenie badań naukowych w następujących dziedz]nach badawczych:
a. Pozycja Europy na arenie międzynarodowej;
b. Procesy integracyjne EuroPY;
c' samożąd w pańsh/vach Unii Europejskiej;
d' Bezpieczeńsiwo morskie pańsh/Va;
e. Administracia i gospodarka moaska;

f'

wyzwania i zagloŻenia Współczesnego śWiata;
WspÓłczesne problemy politologiczne;
FiloŻoflczne aspekty procesów ku turowych l cylvilizacyjnych, tożsamośc

g'
h'
3)

a stereotypy.

organizowanie konferencji' sympozjów

i

seminarlóW popularyzujących Wyniki badań nauko-

zAKREs DzlAŁANlA lNSTYTUTu PEDAGoGlKl
lnsq^ut Pedagogikl jest jednostką organizacyjną WN
Do jego zasadniczych zadań naieży:

1)

His'

Prowadzenie dŻiałalnościnaukowo-dydaktycznej W zakresie pedagogiki W następujących
specjalnościach]
a. Wychowanie obronne i resocjalizacja,
Praca socjalna,
Pedago9ika opiekuńczo-wychowawcza,
oraz w innych Uchwalanych przez Radę Wydziału'
Prowadzenie badań naukowych w następujących dziedzinach badawczych:
a. Edukacja wojskowa: wyzwania oraz tendencje rozwojowe,
b' Kształcenle dla potrzeb rynku pracy olaz edukacja międzykulturowa wobec procesów

b
c'

2)

3)

globa izacyjnych
Uwarunkowan a procesu wyboru i real zacji studiÓW W AN4W'
organiŻowanie konferencji, sympozjów i seminarióW popularyŻujących Wyniki badań nauko-

4)

Doskonalenie kompetencji pedagogicznych nauczycie i akademickch AMW.

c'

zAKREs DzlAŁANlA ADMlNlsTMcJl
Administracja WydziałU rea izu]e czynnoŚcl administracyjne' organizacyjne i gospodarcze zwlązane
z realizacją ustawowych zadań Wydziału o charakterze biUrowym, persona nym, obsług techniczną

iusługowej.

W skład administracji wchodzą

Dziekanat
obsługa technjczna

Dziekanat jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk HL]manistycznych i społecznych właściwą
zakresie planowania, organizowania, ewidencjonowania, anaizowania i koordynowania
pżedsięwzięć dotycŻących dzałalnościdydaktycznej' nalkowej' studenckiego
ruchu naukowego' spraw socja no' bytowych studentów' założenia] prowadzenia dokumentacjr
prŻebiegu st!diów

w

Dz ekanal realŻJle swoje 7adania na podslawie
Ustawy Prawo o szkolnicbJ'/ie wyższym'

a'
b'
c.
d'
e.
f
g'
h'
l.

Rozporządzeń MNisW,
Stat!tu Akademii Marynarki Wojennei,
Uchwał senatu AMW,
Decyzji Rektora- Komendanta,
planÓw zasadniczych pŻedsięWzięć A[,'IW,
Uchwał Rady Wydz]ału WNHis,

Decyzj iwytycznych Dziekana Wydz]ału'
Planów rocznych pżygotowanych przez kjerown ka Dziekanatu

Dziekanat wspÓłpracuje
i

z

jednostkami administracyjnymi Wydziału Nauk Humanjstycznych

społecznych Akademii L4arynarki Wojennej uczestniczących w realzac]i procesu dydaktycznego'
i

1)
2)
3)

Kierownik dziekanatu

Struktura organizacyjna Dziekanatu

Dziekanat
sekletariat dyrektoróW insMutów

Do zasadniczych zadań Kjeaownika Dziekanatu na]eży

a'

b.

c.
d'

Kierowanie całoksŻtahem działajnościdzjekanatu W zakres e obsłUgi stacjonaanych
i niestacjonarnych studiów cywilnych;
Plz ygotow!Ą'anie Decyzj] Dziekana Wydziału;
Pżygotowylvanie umÓw W sprawie praktyk siudenckich;
Planowanie harmonoglamu egzaminów dyplomowych

e'
f'
g'
h'
i'
).
k'
L

Prowadzenie dokumentac]i w zakresie aeal]zowanych pŻ ez Wydz]ał klerunków
studiów]

lJdzielanie pomocy studentom objętym ProgTamem Erasmus W zakresie admlnlstrac]j;
olgan zac.a placy w DŻ ekanacie:
Usta anie Żakresów obowiązkóW dla pracownikÓW dz ekanaiu;
Nadzorowanie prŻygotowania protokołów zal]czeń egzaminów, kań egzam nacy]nych,

protokołów egŻarninóW kom syjnych;
PŻekazY'rranie placownikorn dzlekaaatu poleceń Dziekana i ProdŻiekanów oTaz kontlola ich Wykon}^łan|a;
Podplsywanle pism W sprawie zapytań o studentów d]a ]nstytucji takich jak np ZUs
policja, sąd
organizowanie szkoleń pracownikóW admln stracji'

Do zasadniczych zadań pracown ków Dziekanatu na eŹy:

a' obsługa bazy Dziekanat XP;
b' obsługa modułu p anowania zajęć rozliczania pensum;
c' AktL]a|izacja indeksów;
d' PrzedłUżaniele9itymacji;
e' zakładanIe tecŻek studentÓw;
f Wystaw anle ]ndeksów
g' obsługa Elektron cznych Legitymacji studencklch w zakresie uakt}Ą/'r'niania i ch prŻedłLża1ia na kolejry serrestr
h obsłUga stypendia]na studentóW ( przy]rnowanie, rejestrowanie prŻekazywan]e do
]

Wydziałowej Komlsji srypendialnej WnioskÓW rÓżnego rodzaju stypendiow oraŻ

j'
k'

odwołań);

Pżygotowylvanie umóW w sprawie opłat dla studentów niestacjonarnych;
Przygotowan e dokumentacji związanej z egzam nam izaliczen am;
opracowwanje list studentów i różnych zestawień studentów na potrzeby: Dziekana'
Prodz]ekanÓW, Dyrektorów lnstytutów Kierown ka Dzjekanatu Wykładowców,
Kadra MW, Rady Wydzlału WNHis sprawoŻdania GUs-u' Komisji stypendialnej,
Kornendanta Ochrony;

l Wystawianie zaświadczeń dla studentÓw abŚolwentów WN His'
m Ewidencjonowan e opinjowanie podań do Dzjekana;
n obsługa studentów związana z praktykami w zakresie Wystaw]ania sk;erowań
na praktyk] i przygotowanja ]miennych urnÓw na praktyki;
o Pżygotowania decyzji Dziekana w sprawach indyłV dUalnych sti]denta'
p PrŻygotowanie dokumentac]i związanej z egŻaminami iza]icŻeniami;
q' Przygotowanie dokumentacji zwiąŻanej z egzaminami dyplomowymi i roz iczeniem
z Uczelnią
r Udział w egzaminach dyplomowych w charakterze sekretarŻa]
s' Udzjelanie pomocy studentorn objętym Programem Erasmus;
t' obsługa innych zadań niezbędnych do praw dłowego funkcjonowania Wydziału

(np' organizowanie spotkań Dziekana ze studentami, prŻygotowan e spotkań inau9uracy]nych' Wręczeń dyplomów po ukończeniu stud ów, pornoc w organizowaniu wykładów Óh'ańych)'

Do zasadniczych zadań pracownika sekretaliatu Dyrektorów lnstytuióW należy:

a'
b.
c'
d'

e.

f
g'
h'

i'
j'
k.
.

odbieran]e dokumentóW z kance]ariitajneji
Obsluga bazy Dzlekanat. XP;
Pżekazywanie korespondencjiadresowanej do Dyrektorów 1nstytutów iwykładow
cóW,

Paowadzenie ewidenc]i Ur]opów pracown kÓw wo]ska Źołnierzy zawodowych
Wydziału' plzygotowanie zestawienia urlopów dla KadrAMW' prowadzenie Książki
ewldencji czasu wolnego kadryl
PŻygotowanle przyczynków do Rozkazu Rektora- Komendanta;
opracowwvanle dokurnentóW zabezp]eczających pracę Rady Wydziału;
Prowadzen]e dokumentacjiz zakresu działaLnoścbieżącej lnstytutóW Pedagogik,
Po itologii, Historii;
Wykonywanie sprawozdań z działalnoŚc] naukowo- dydaktycznej lnstytutów
oraz innych nakazanych pżeŻ Dziekana' Prodziekanów' Dyrektorów lnstytutóW
i Kierownika Dziekanatu;
Przygotowanie i ewidencjonowanie Decyz]i Dyrektorów lnstytltÓW;
UdŻiał w egzaminach dyplomowych w charakteŻe sekretarza;
Pomoc w pracach Kornisii Rekrltacyinei;
Prowadzenie dokumentacji przebieg! stud óW podyp]omowych;

Do zasadniczych zadań techników naleŹyi

a.
b'

c'
d'
e'
i

Prowadzenie dokumentacji mateiałowo technicznej Wydziału;
Dbanie o porządek i czystoŚć w salach dydaktycznych Wydziału;
okresowe sprawdzanie stanu sprzętu i urządzeń znajdujących się na Wydziale oraz
ich konserwacja;
Dostarczanie do

salspżętu iulządzeń dydaktycŻnych

( komputerów, projektorów,

Żutników) zgodnie z prośbaminauczycieli akademickich Wydziału;
Zaopatrywanie sal dydaktycznych w przybory do tablic ( kredę' flamastry' gąbkido tablic);

ZaopatrtĄłanie Dziekanatu Wydziału i nauczycieLi akademickich Wydziału

w materiały piśmienne ] b]urowe'

Rozdzial 10

Postanowienia Końcowe
s 21
1)

2)
3)

Regulamin wchodziw życie W dniu zah/vierdzenia przez Rektora'
Regulamin ijego zmiany uchwa a Rada Wydziału a Żatwierdza Rektor.
Wszystkie sprawy nie uwzględnione W ustawie Prawo o szkolnictw]e WyŹszym' w ustawie o tytułach i stopniach naukowych, w statucie Iub Regulaminie są rozstrŻygane przez Radę Wydziału na wniosek Dziekana lub kaŹdego innego członka Rady Wydzału'
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