
ZARZĄDZENIE nr 5/ 09-2020 
Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

z dnia 8 września 2020 r. 
 

W sprawie powołania opiekunów 1 roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych 
magisterskich w roku akademickim 2020/2021na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 
 
 
Na podstawie § 26 ust. 1, Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny z 2019 r., poz. 
120); na podstawie § 5 Regulaminu Studiów UMK w Toruniu (Uchwała nr 39 Senatu UMK w Toruniu z dn. 30 
kwietnia 2019 r., obwieszczenie nr 2 Rektora UMK z dn. 28 sierpnia 2019 r., Biuletyn Prawny z 2019 r., poz. 
277) 
 
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 
Powołuje się opiekunów 1 roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych 
magisterskich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na rok akademicki 2020–2021 
w składzie: 
 
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – dla kierunku Architektura Wnętrz 

mgr Oksana Budna-Kaczor – dla kierunku Grafika 

mgr Oskar Gurbada – dla kierunku Malarstwo 

mgr Patrycja Mindykowska – dla kierunku Konserwacja 

 i Restauracja Dzieł Sztuki 

dr Radosław Staniec – dla kierunku Sztuka Mediów 

dr Magdalena Maciudzińska- Kamczycka – dla kierunku Historia Sztuki - 

dr Filip Pręgowski   – dla kierunku Krytyka Artystyczna 

dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. 

UMK 

– dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury 

    
 
 

§ 2 
 
1. Do zadań opiekunów studentów pierwszego roku należy: 
 

1)  reprezentacja, w danym roku akademickim, studentów pierwszego roku studiów 1 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wskazanego kierunku studiów, w 
sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, w tym pomoc w 
kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami Wydziału, 

 
2)  zorganizowanie, do połowy października, spotkania ze studentami w celu przekazania 

informacji na temat organizacji studiów, najważniejszych informacji o kierunku 



studiów, informacji o strukturze organizacyjnej Wydziału i Uniwersytetu oraz innych 
informacji istotnych w danym roku akademickim, 

 
3)  koordynacja wyboru Starosty roku i współpraca ze Starostą roku w bieżących 

sprawach istotnych dla studentów w całym roku akademickim, 
 
4)  współpraca z Prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich oraz samorządem 

studenckim. 
 

§ 3 
 

Rada Dziekańska na posiedzeniu w dniu 8 września 2020 roku pozytywnie zaopiniowała 
w/w opiekunów 1 roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na rok akademicki 2020–2021. 
 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK 
 Dziekan Wydzia łu Sztuk Pięknych  

 


