
ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 22.02.2021 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 

w sprawie: powołania spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania opiekunów 

poszczególnych roczników oraz określenia obowiązków i kompetencji w tym zakresie 

 

 

§ 1 

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki powołuję spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania 

opiekunów poszczególnych roczników w roku akademickim 2020/2021: 

 
Kierunek Rok studiów Forma 

studiów 

Imię i nazwisko opiekuna 

STUDIA WOJSKOWE – JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

dowodzenie I stacjonarne ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK – 1. batalion 

szkolny 

ppłk mgr Artur GONCIARZ – 2. batalion szkolny 

STUDIA WOJSKOWE – LICENCJACKIE 

dowodzenie II stacjonarne kpt. dr Maria MAŃKOWSKA – 1. Batalion szkolny 

ppłk rez. mgr inż. Krzysztof GALANT – 2. batalion 

szkolny 

 III stacjonarne ppłk rez. dr Lesław WEŁYCZKO – 1. batalion szkolny 

mgr Magdalena MARIAN – 2. batalion szkolny 

logistyka I stacjonarne kpt. mgr Artur TUREK 

II stacjonarne kpt. mgr Robert KOCUR 

III stacjonarne dr inż. Kazimierz KOWALSKI 

STUDIA WOJSKOWE – MAGISTERSKIE 

zarządzanie I stacjonarne mjr dr Artur ZIELICHOWSKI 

II stacjonarne ppłk dr Piotr PIETRAKOWSKI  

STUDIA CYWILNE – LICENCJACKIE 

zarządzanie I stacjonarne mgr Magdalena TOMASIEWICZ 

II stacjonarne dr Justyna MAŁYSIAK 

III stacjonarne mgr Aleksandra RZEPECKA 

logistyka I stacjonarne mgr inż. Piotr WOJCIECHOWSKI 

II stacjonarne por. mgr Michał KWIATKOWSKI 

III stacjonarne mjr dr inż. Radosław MILEWSKI 

STUDIA CYWILNE- INŻYNIERSKIE 

Informatyka  I stacjonarne płk rez. mgr Ireneusz PANEK 

STUDIA CYWILNE – MAGISTERSKIE 

zarządzanie I stacjonarne mgr inż. Michał NOWAK 

II stacjonarne  mgr Anita KUŹNIK 

 

 



 

§ 2 

Zakres obowiązków i kompetencji w zakresie sprawowania opieki określa załącznik nr 1. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- pracownicy Wydziału Zarządzania; 

- Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia; 

- Samorząd Studencki. 

 

 

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

 

/…/ 
ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 



Załącznik nr 1 

Zakres obowiązków i kompetencji opiekuna rocznika 

 

1. Celem działalności opiekuna rocznika jest zapewnienie lepszej organizacji procesu 

dydaktycznego, umożliwienie studentom skuteczniejszej komunikacji z władzami 

Wydziału Zarządzania oraz szybkie i sprawne rozwiązywanie problemów 

pojawiających się w związku z przebiegiem studiów. 

2. Do podstawowych obowiązków opiekuna rocznika należy: 

1)  bieżące komunikowanie się ze studentami rocznika, nad którym dana osoba sprawuje 

opiekę; w tym celu określa konsultacje ze studentami (co najmniej raz na kwartał);  

2) utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach dotyczących danego rocznika  

z władzami dziekańskimi, kierownikami katedr/zakładów, prowadzącymi zajęcia na 

danym roczniku, pracownikiem dziekanatu odpowiedzialnym za dane studia, organami 

samorządu studenckiego oraz innymi osobami funkcyjnymi Uczelni;  

3) zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem Wydziału, regulaminem studiów 

oraz innymi obowiązującymi przepisami i zasadami normującymi organizację  

i przebieg studiów, planami studiów i rygorami dydaktycznymi, ofertą kół naukowych 

funkcjonujących na Wydziale, możliwościami korzystania ze świadczeń pomocy 

materialnej oraz uczestniczenia w programach międzynarodowych, kursach, 

szkoleniach, praktykach i stażach ponadprogramowych;  

4) doradzanie studentom w sprawach związanych z przebiegiem studiów, w szczególności 

w zakresie wyboru przedmiotów wybieralnych, specjalności kształcenia i promotorów 

prac dyplomowych;  

5) organizowanie w porozumieniu z dziekanatem wyborów przedmiotów wybieralnych, 

specjalności kształcenia i promotorów prac dyplomowych, zgodnie ze stosownymi 

zarządzeniami Dziekana Wydziału;  

6) pomoc w rozwiązywaniu spraw konfliktowych i problemów studentów związanych  

z przebiegiem studiów;  

7) doradzanie studentom w problemach indywidualnych związanych z przebiegiem 

studiów, konsultowanie możliwości regulaminowego rozwiązania problemu oraz 

pomoc w precyzyjnym i jednoznacznym zredagowaniu wniosków studenta;  

8) przyjmowanie skarg, wniosków, petycji itp. od studentów dotyczących organizacji 

dydaktyki, pracowników Wydziału, warunków odbywania zajęć; bieżące 

rozwiązywanie tych problemów lub kierowanie spraw do odpowiedzialnych osób; 

9) przekazywanie studentom istotnych informacji o wydarzeniach edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych itp., które organizowane są dla studentów Uczelni (np. 

wyjazdy zagraniczne, wykłady do wyboru) i zachęcanie ich do uczestnictwa w tych 

przedsięwzięciach;  

10) organizowanie – co najmniej dwa razy w semestrze – spotkania z całością roku 

studiów w celu zapoznania się z problemami studentów, zwłaszcza w aspekcie 

organizacji i przebiegu studiów, oraz sporządzenie notatki dla Prodziekana ds. 

studenckich z takiego spotkania. 

3. Opiekun rocznika uprawniony jest do:  

1) zasięgania u prowadzących zajęcia opinii na temat postępów studentów w nauce, ich 

zachowania na zajęciach, itp.;  



2) uzyskania informacji na temat rozkładu zajęć, harmonogramu sesji egzaminacyjnej, itp. 

oraz, w porozumieniu ze starostą rocznika (grupy), do występowania o dokonanie w 

nich ewentualnych zmian;  

3) przekazywania władzom Wydziału opinii i wniosków studentów we wszystkich 

sprawach związanych z procesem kształcenia, wychowania i sprawami 

socjalnobytowymi. 


