REKTOR
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
ZARZĄDZENIE NR 52/2020
z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie określenia zakresu działania prorektorów powołanych
na kadencję 2020 - 2024
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U.2020.85 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu UMFC (tekst jednolity ogłoszony w
Komunikacie Rektora UMFC nr 02/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku), zarządza się co następuje:
§1.
Do zakresu działania Prorektora do spraw nauki należy:
1) kierowanie działalnością naukowo - badawczą prowadzoną w ramach UMFC;
2) nadzór nad działalnością jednostek merytorycznych UMFC – katedr, kolegiów, w tym
sprawowanie nadzoru nad planowaniem oraz realizacją sympozjów, seminariów i innych form
działalności naukowej prowadzonych przez poszczególne jednostki merytoryczne
Uniwersytetu;
3) nadzór nad działalnością:
a) Archiwum UMFC;
b) Biblioteki UMFC;
c) Działu Nauki i Awansów Akademickich;
d) Działu Wydawnictw Chopin University Press.
4) członkostwo w Radzie Naukowej UMFC.
§ 2.
Do zakresu działania Prorektora do spraw studenckich i dydaktycznych należy:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością wychowawczą Uczelni, a w szczególności:
a) współpraca z Samorządem Studentów UMFC oraz Samorządem Doktorantów UMFC;
b) nadzór nad działalnością Domu Studenckiego „Dziekanka”;
c) planowanie oraz realizacja działalności stypendialnej i socjalnej w obszarze pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów;
2) nadzór nad przebiegiem procesu dydaktycznego w UMFC, w tym w Filii w Białymstoku;
3) kierowanie rekrutacją na studia;
4) nadzór nad planowaniem oraz realizacją w Uczelni szkoły doktorskiej, studiów doktoranckich,
studiów podyplomowych, stażów artystycznych i innych form kształcenia;
5) podejmowane inicjatyw na rzecz doskonalenia koncepcji programowych i reformy studiów,
oraz systemów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w UMFC;
6) opieka merytoryczna nad projektami dydaktycznymi w UMFC;

7) nadzór nad działalnością Działu Nauczania UMFC i Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego
oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni, mających bezpośredni związek ze sprawami
studenckimi, organizacją studiów oraz działalnością dydaktyczną;
8) opieka merytoryczna nad funkcjonowaniem UMFC w przestrzeni internetowej;
9) członkostwo w Senacie UMFC;
10) członkostwo w Komisji do Spraw Jakości Kształcenia UMFC;
11) wskazywanie Koordynatora do Spraw Jakości Kształcenia w porozumieniu z Rektorem
UMFC;
12) członkostwo w komisjach konkursowych na stanowisko nauczyciela akademickiego.
§3.
Do zakresu działań Prorektora do spraw zagranicznych:
1) planowanie i koordynacja działalności zagranicznej UMFC, a w szczególności:
a)realizacja umów międzynarodowych: inicjowanie, koordynacja, planowanie i nadzór nad
realizacją tworzonych w Uczelni na użytek współpracy zagranicznej programów
międzynarodowych;
b)programowanie i nadzór nad realizacją wymiany międzynarodowej zespołów, pedagogów,
studentów, pracowników uczelni, itp.;
2) nadzór na działalnością Działu Współpracy Międzynarodowej UMFC oraz działalnością innych
jednostek organizacyjnych UMFC, mającą bezpośredni związek z organizacją działalności
zagranicznej Uczelni, w tym nadzór nad współpracą bilateralną z uczelniami partnerskimi w
ramach programu Erasmus+ .
3) opieka merytoryczna nad funkcjonowaniem UMFC w przestrzeni internetowej w kontekście
międzynarodowym.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1
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