Zarządzenie Nr 39/2022
JM Rektora
Akademii Zamojskiej
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie powołania opiekunów lat w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie §31 ust.1 Statutu Akademii Zamojskiej, w związku z zapisami Regulaminu
studiów Akademii Zamojskiej, w celu zapewnienia właściwej realizacji procesu
dydaktycznego zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję opiekunów lat w roku akademickim 2021/2022 dla poszczególnych kierunków
i poziomów studiów wg załącznika.
§2
Opiekun ma prawo do reprezentowania interesów studentów danego roku wobec władz
Uczelni, w szczególności do wyrażania opinii i formułowania wniosków w sprawach
dotyczących:
a) organizacji procesu dydaktycznego;
b) przyznawania świadczeń socjalnych;
c) form i stopnia zaspokajania potrzeb kulturalnych;
d) sposobu i rodzaju stosowania wyróżnień i kar.
§3
Do obowiązków opiekuna roku należy w szczególności:
a) zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Uczelni oraz poinformowanie
studentów o kompetencjach władz nadzorujących proces dydaktyczny na Uczelni;
b) przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji studiów, toku
studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych istotnych
przepisów wewnętrznych obowiązujących w Akademii Zamojskiej;
c) diagnozowanie potrzeb społecznych i materialnych studentów;
d) inspirowanie i koordynowanie aktywności społecznej studentów;
e) współdziałanie z organizacjami samorządu studenckiego i organizacjami studenckimi
na Uczelni;

f) udział w organizacji procesu adaptacji studentów do warunków Uczelni i środowiska
lokalnego;
g) w miarę możliwości służenie radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności osobistych
studentów.
§4
Do zadań opiekuna roku należy ponadto:
a) przeprowadzanie wyborów starosty roku;
b) organizowanie spotkań ze studentami, w przypadku studiów stacjonarnych nie
rzadziej niż dwa razy w semestrze;
c) stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu
dydaktycznego;
d) współorganizowanie pod kierownictwem właściwych przełożonych uroczystości
uczelnianych i instytutowych oraz uczestnictwo w tych uroczystościach wraz ze
studentami;
e) reprezentowanie studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami
Uczelni;
f) utrzymywanie kontaktu ze studentami przewlekle chorymi.
§5
1. Opiekun roku zobowiązany jest do określenia miejsca i czasu stałych konsultacji ze
studentami, a także określenia sposobu kontaktu w sprawach pilnych.
§6
Traci moc zarządzenie nr 22/AZ/2021 JM Rektora Akademii Zamojskiej z dnia 30 września
2021 roku w sprawie powołania opiekunów lat w roku akademickim 2021/2022 oraz
zarządzenie nr 23/AZ/2021 JM Rektora Akademii Zamojskiej z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie powołania opiekunów roku na kierunku pielęgniarstwo II stopnia w roku
akademickim 2021/2022.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw kształcenia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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OPIEKUNOWIE LAT
Rok akademicki 2021/2022

Kierunek

I ROK

II ROK

III ROK

IV ROK

Bezpieczeństwo narodowe
dr Justyna Misiągiewicz
I st.

dr Małgorzata Niedźwiedź

dr Łukasz Potocki

-

Bezpieczeństwo narodowe
II st.

mgr Andrzej Podhorodecki

-

-

-

Filologia w zakresie
filologii angielskiej

mgr Joanna Niewiadomska mgr Tamara Woińska

dr Monika Rajtak

-

Finanse i rachunkowość

dr Elżbieta Dziura

dr Katarzyna Szmidt

dr Maria Kierepka

-

Informatyka

mgr inż. Mirosław Madej

dr Ewa Szlachtowska

-

-

Logistyka

dr hab. inż. Rafał Longwic

dr inż. Jacek Poleszak

dr hab. inż. Rafał Longwic

mgr inż. Gracjana
Woźniak - Borawska

Mechanika i budowa
maszyn

dr inż. Piotr Wolszczak

dr inż. Bronisław Samujło

dr Stanisław Tryka

dr hab. inż. Jarosław
Bartnicki

Pedagogika

mgr Katarzyna
Szadkowska

dr Teresa Bojarska-Szot

dr Halina Iwańczyk

-

Pielęgniarstwo I st.

mgr Stanisława Molas

dr n. med. Maria Kwika

mgr piel. Beata Zams

-

Pielęgniarstwo II st., stacj. mgr Jagoda Dziedzic

-

-

-

Pielęgniarstwo II st.,
niestacj.

mgr Grzegorz Wojdyła

-

-

-

Turystyka i rekreacja

dr Florian Parnicki

mgr Piotr Kostrubiec

dr Marcin Bochenek

-

