
ZARZĄDZENIE 10/2021  
 

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

we Wrocławiu 

 

z dnia 1 października 2021 roku 

 

dotyczące 

 

POWOŁANIA OPIEKUNÓW ROCZNIKÓW  
NA WYDZIALE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Studiów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała  

Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr Nr 26/IV/2019 z dnia 24 kwiet-

nia 2019 r. powołuję niżej wymienionych nauczycieli akademickich na opiekunów poszczególnych 

roczników na studiach cywilnych i wojskowych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w roku aka-

demickim 2021/2022.  

 

1. Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: 

- kpt. mgr Marlena RYBCZYŃSKA  – I rok I stopnia; 

- dr Witold RYNKIEWICZ   – II rok I stopnia; 

- dr Joanna BRACIAK    – III rok I stopnia; 

- dr Michał LUBICZ MISZEWSKI  – I rok II stopnia; 

- dr Paweł OLBRYCHT    – II rok II stopnia. 

 

2. Na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa: 

- mjr dr inż. Jacek MIEDZIAK   – I rok jednolite studia magisterskie; 

- mgr inż. Grzegorz ILGIEWICZ   – II rok I stopnia; 

- mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK – III rok I stopnia; 

- dr Piotr PIETRASZKIEWICZ    – IV rok I stopnia; 

- ppłk dr inż. Jacek RYCZYŃSKI  – studia II stopnia. 

  

Celem powołania Opiekuna Rocznika jest zapewnienie lepszej organizacji procesu dydak-

tycznego i umożliwienie studentom swobodniejszej komunikacji z władzami Wydziału Nauk                      

o Bezpieczeństwie oraz szybkie i sprawne rozwiązywanie problemów, jakie pojawiają się w toku 

realizacji zajęć. 

  

 



Zadaniem Opiekuna Rocznika jest w szczególności:  

1) bieżące komunikowanie się ze studentami roku, nad którym dana osoba sprawuje opiekę; 

2) pomoc w rozwiązywaniu spraw konfliktowych i problemów studentów związanych 

z przebiegiem studiów;  

3) przyjmowanie skarg, wniosków, petycji itp. od studentów dotyczących organizacji dydakty-

ki, pracowników Uczelni, warunków odbywania zajęć i bieżące rozwiązywanie tych pro-

blemów lub przekazywanie spraw odpowiedzialnym osobom; 

4) doradzanie studentom w problemach indywidualnych związanych z tokiem studiów, konsul-

towanie możliwości regulaminowego rozwiązania problemu oraz pomoc w precyzyjnym                 

i jednoznacznym zredagowaniu wniosków studenta; 

5) współpraca z dziekanatem w przypadkach losowych związanych z nieobecnością pracowni-

ka lub innych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie zajęć;  

6) zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem Wydziału; 

7) zapoznanie studentów z regulaminem studiów i innymi obowiązującymi na Uczelni przepi-

sami dotyczącymi przebiegu studiów; 

8) zapoznanie studentów z zasadami studiowania, zdobywania zaliczeń, systemem ECTS,     

Wirtualną Uczelnią, platformą e-learningową, wzorami wniosków; 

9) zapoznanie studentów z możliwościami korzystania ze świadczeń pomocy materialnej; 

10)  zapoznanie studentów z ofertą kół naukowych funkcjonujących na Wydziale;  

11)  zapoznanie studentów z możliwościami uczestniczenia w programach międzynarodowych 

(Erasmus+) oraz w kursach, szkoleniach, praktykach i stażach ponadprogramowych; 

12)  przekazywanie studentom istotnych informacji o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, 

sportowych itp., które organizowane są dla studentów Uczelni i zachęcanie ich do uczestnic-

twa w tych przedsięwzięciach; 

13)  wskazanie studentom z niepełnosprawnością możliwości korzystania z pomocy Pełnomoc-

nika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych; 

14)  współpraca z Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie; 

15)  organizowanie – co najmniej raz w semestrze – spotkania z całością roku studiów –                   

w celu zapoznawania się z problemami studentów, zwłaszcza w aspekcie organizacji                   

i przebiegu studiów i sporządzenia notatki dla Prodziekana ds. Studenckich. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
Do wiadomości:  

- badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni WNoB; 

- Kierownik Dziekanatu; 

- Samorząd studencki AWL. 


