
Protokół nr 1 z  posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 

z dnia  23 września 2011 roku, godz. 17.30.  

 

W porządku obrad: 

1. Zaopiniowanie kierowników zakładów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego 
2. Powołanie kierowników studiów podyplomowych. 
3. Zmiany w siatkach wychowania fizycznego i pielęgniarstwa. 
4. Powołanie opiekunów praktyk. 
5. Zatwierdzenie planów praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. 
6. Sprawy róŜne: 
- zgłoszenie propozycji do wykorzystania budŜetu 
- ustalenie poziomu wydatków na szkolenia i konferencje 
- propozycje tematów do realizacji na Radzie Wydziału 
 
 
Ad. 1 
Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawił następujące kandydatury na 
kierowników zakładów. 
mgr Teresa Gola – Zakład Pielęgniarstwa 
mgr Dorota Cichoń – Zakład Fizjoterapii 
dr Józef Zając – Zakład Wychowania Fizycznego 
dr inŜ. Mirosław Chrzanowski – Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej 
dr inŜ.. Lech Kaczmarek – Zakład InŜynierii Bezpieczeństwa 
Wszystkie kandydatury zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Rady Wydziału. 
 
Ad. 2 
Pan Dziekan przedstawił kandydatów na kierowników studiów podyplomowych.  
Na studia pn. InŜynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp, zaproponowano dr-a inŜ. Lecha 
Kaczmarka. 
Na studia pn. Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej, zaproponowano dr-a inŜ. 
Mirosława Chrzanowskiego. 
Kandydaci zostali jednogłośnie zatwierdzeni przez Radę Wydziału. 
 
Ad. 3 
Głos zabrała Pani Dziekan. Przedstawiła nową siatkę dla pielęgniarstwa stacjonarnego 
(załącznik nr 1.), obejmującą skrócenie czasu kształcenia z 7 do 6 semestrów. Nowy program 
kształcenia został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Głos zabrał Pan Dziekan. Przedstawił propozycje zmian do siatek kształcenia dla wychowania 
fizycznego. Obejmują one przesunięcia międzysemestralne niektórych przedmiotów oraz 
wprowadzają nową formę kształcenia – samokształcenie. Wszystkie zmiany zawiera 
załącznik nr 2.  
 
Wszystkie zmiany zostały zatwierdzone jednomyślnie przez członków Rady Wydziału. 
 
Ad. 4 
Pani Wioletta Palczewska przedstawiła następujące kandydatury na opiekunów praktyk 
zawodowych na poszczególnych kierunkach: 

a) Wychowanie fizyczne – mgr Małgorzata Nyc, mgr Małgorzata Rybarczyk-Rokita 
b) Kierunki techniczne – mgr inŜ. Michał Jur 



c) Pielęgniarstwo – mgr Teresa Neumann 
d) Fizjoterapia – dr Tomasz Ignasiak, dr Dariusz Milko, mgr Małgorzata Milko, mgr 

Barbara Janiak, dr Krystyna Krupińska, mgr Sławomir Kowalski, mgr Alina Lachman, 
dr Monika Sobolak 

PowyŜsze kandydatury zostały zatwierdzone jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pani mgr Teresa Gola przedstawiła plany praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo. 
Plan praktyk zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
Głos zabrał Pan Dziekan dr Andrzej Błachno. Omówił dotychczasowe wykonanie budŜetu na 
bieŜący rok i prosił o zgłaszanie propozycji na jego dalsze wykorzystanie. 
Dziekan poprosił równieŜ o propozycje wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenia 
i konferencje. Ustalono, Ŝe uczestnictwo czynne i bierne będzie dofinansowywane w róŜnej 
wysokości. Dodatkowo uczestnicy konferencji zobowiązani będą do napisania artykułów do 
zeszytów Wydziału. 
Pan Dziekan poprosił członków Rady Wydziału o przedstawienie propozycji tematów do 
realizacji na kolejnych posiedzeniach Rady Wydziału. 
 
Protokolant: Alicja Kaziród 
 


