INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

POLECENIE NR 17/IBiZ/RA2020/2021
Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 13 stycznia 2021
w sprawie powołania i określenia obowiązków opiekunów roku
w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie § 20 ust 1 i 2 Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia
29 kwietnia 2020 r., polecam co następuje:
§1
1. Dyrektor Instytutu powołuje spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w IBiZ
opiekunów roku dla każdego z kierunku studiów prowadzonych w Instytucie.
2. Wykaz opiekunów roku dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowi załącznik nr 1
niniejszego Polecenia.
3. Wykaz opiekunów roku dla kierunku Zarządzanie stanowi załącznik nr 2 niniejszego Polecenia.
4. Wykaz opiekunów roku dla kierunku Logistyka stanowi załącznik nr 3 niniejszego Polecenia.
5. Wykaz opiekunów roku dla kierunku Socjologia stanowi załącznik nr 4 niniejszego Polecenia.
6. Wykaz opiekunów roku dla kierunku Politologia stanowi załącznik nr 5 niniejszego Polecenia.
§2
Opiekun reprezentuje studentów danego kierunku i rocznika, wspomagając ich w wyrażaniu opinii
i formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących:
1) organizacji procesu dydaktycznego,
2) świadczeń socjalnych,
3) zaspokajania potrzeb kulturalnych.
§3
1. Do obowiązków opiekuna należy zorganizowanie na początku pierwszego roku studiów
spotkania ze studentami, mającego na celu:
1) przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku
akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych
przepisów obowiązujących na Uczelni;
2) zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Uczelni;
3) poinformowanie studentów o kompetencjach władz nadzorujących proces dydaktyczny
na Uczelni;

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA
4) Poinformowanie studentów o:
a) aktach prawnych, zasadach współżycia społecznego i zwyczajach obowiązujących w
AP i Instytucie,
b) prawach i obowiązkach studenta, w tym w szczególności określonych Regulaminem
studiów,
c) możliwościach rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu
z urządzeń i środków AP oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i władz
Instytutu;
d) możliwościach zrzeszaniu się w kołach i organizacjach studenckich,
e) zasadach uczestnictwa w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
realizowanych w AP,
f) zasadach uzyskiwania nagród i wyróżnień,
g) zasadach korzystania z usług oferowanych przez AP,
h) formach wyrażaniu opinii w zakresie jakości kształcenia i organizacji pracy w AP.
5) przeprowadzenie wyborów starosty roku.
2. Do obowiązków opiekuna należy również:
1) nawiązanie współpracy i utrzymywanie regularnego kontaktu z kierownikiem
i pracownikiem Biura Obsługi Studenta i Doktoranta prowadzącym obsługę
administracyjną danego roku;
2) pozyskiwanie informacji o problemach, trudnościach i postulatach studentów związanych
z realizacją programu studiów i warunkami studiowania oraz podejmowanie działań na
rzecz rozwiązywania zgłoszonych problemów i trudności, a także realizacji podjętych
postulatów,
3) przekazywanie władzom Instytutu informacji oraz wniosków dotyczących problemów,
trudności i postulatów studentów związanych z realizacją programu studiów i warunkami
studiowania,
4) pomoc w przekazywaniu umów o świadczenia edukacyjne oraz decyzji stypendialnych dla
studentów;
5) dostarczanie w wyznaczonym terminie do pełnomocnika Biura Obsługi Studenta
i Doktoranta list z podziałem studentów na grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne,
seminaryjne i inne;
6) stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu
dydaktycznego.
§4
Opiekun roku w miarę możliwości:
1) służy radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności osobistych studentów,
2) ułatwia proces adaptacyjny studentów w początkowym okresie studiów,
3) diagnozuje potrzeby społeczne i materialne studentów,
4) inspiruje i koordynuje aktywność społeczną studentów na rzecz Uczelni i lokalnego
środowiska oraz współdziała w tym zakresie z organami Samorządu Studenckiego
i organizacjami studenckimi działającymi na Uczelni,
5) kształtuje kulturę osobistą studentów oraz rozbudza zainteresowania naukowe
i kulturalne.

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk

Załącznik nr 1
Do Polecenia nr 17/IBiZ/RA 2020/2021
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wykaz opiekunów roku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
w roku akademickim 2020/2021
Poziom kształcenia

Forma studiów

Rok studiów

Studia Pierwszego Stopnia

stacjonarne

I

dr Józef Pruchniak

II

dr Wojciech Piestrzyński

III

dr Grzegorz Popow

I

mgr Magdalena Szydłowska

II

dr Michalina Pietrek

III

dr Mateusz Ziętarski

I

mgr Ewa Czyż

II

mgr Piotr Świnder

III

mgr Grzegorz Diemientiew

I

mgr inż. Mariusz Terebecki

II

mgr Patrycja Czerniejewska

I

mgr Robert Czyż

II

dr Wiesław Brywczyński mgr

I

mgr inż. Zbigniew Olszówka

II

mgr Eugeniusz Kołpaczyński

niestacjonarne

w systemie blended learning

Studia Drugiego Stopnia

stacjonarne
niestacjonarne
w systemie blended learning

Tytuł/stopień, imię i
nazwisko opiekuna

Załącznik nr 2
Do Polecenia nr 17/IBiZ/RA 2020/2021
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wykaz opiekunów roku na kierunku Zarządzanie
w roku akademickim 2020/2021
Poziom kształcenia

Forma studiów

Rok studiów

Studia Pierwszego Stopnia

stacjonarne

I

Tytuł/stopień, imię i
nazwisko opiekuna
mgr Michał Olejniczak

II

dr Arkadiusz Gryko

III

mgr Wiesław Kamiński

I
III

mgr Renata Szanter
dr Waldemar Kunz
mgr Bartosz Kołodziejczyk

I

dr Mirosław Betkowski

I Biznes Międzynarodowy

dr Maciej Koczerga

I

mgr Aldona Kulikowska

niestacjonarne

II
Studia Drugiego Stopnia

stacjonarne
niestacjonarne

Załącznik nr 3
Do Polecenia nr 17/IBiZ/RA 2020/2021
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wykaz opiekunów roku na kierunku Logistyka
w roku akademickim 2020/2021
Poziom kształcenia

Forma studiów

Rok studiów

Studia Pierwszego Stopnia

stacjonarne

I sem. I

Tytuł/stopień, imię i
nazwisko opiekuna
mgr Wiesław Staniuk

I sem. II

dr inż. Iwona Osmólska

I

dr Jarosław Szreder

niestacjonarne

Załącznik nr 4
Do Polecenia nr 17/2020/2021
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wykaz opiekunów roku na kierunku Socjologia
w roku akademickim 2020/2021
Poziom kształcenia

Studia Pierwszego Stopnia

Forma studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rok studiów

Tytuł/stopień, imię i
nazwisko opiekuna

I

dr Anna Suchocka

II

dr Agnieszka Próchniak

III

dr Małgorzata Chrzanowska Gancarz

I

Dr Magdalena Fiternicka-Gorzko

II

dr Małgorzata Chrzanowska Gancarz

Załącznik nr 5
Do Polecenia nr 17/IBiZ/RA 2020/2021
z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wykaz opiekunów roku na kierunku Politologia
w roku akademickim 2020/2021
Poziom kształcenia

Forma studiów

Rok studiów

Studia Pierwszego Stopnia

stacjonarne

III

Tytuł/stopień, imię i
nazwisko opiekuna
dr Marek Brylew

