
ZARZĄDZENIE nr 6/ 09-2020 
Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

z dnia 8 września 2020 r. 
 

W sprawie powołania na lata 2020-2024 pracowników odpowiedzialnych  
za przygotowanie planów zajęć na poszczególnych kierunkach studiów,  

prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych,  
 
 
Na podstawie § 26 ust. 1, pkt. 1 i 7 Statutu UMK w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny z 2019 
r., poz. 120);  
 
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 
Powołuje się na lata 2020-2024 następujących pracowników odpowiedzialnych za 
przygotowanie planów zajęć na poszczególnych kierunkach studiów, prowadzonych na 
Wydziale Sztuk Pięknych: 
 
1. mgr Katarzyna Rudólff – Kanabaj 

 
– dla kierunku Architektura Wnętrz 

2. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK  

dr Krzysztof Skrzypczyk 
– dla kierunku Grafika 
(warsztatowa i projektowanie graficzne) 
 

3. mgr Szymon Chyliński  

dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK  

dr Dominika Łowkajtis 

– dla kierunku Sztuka Mediów  
i Edukacja Wizualna  

4. dr Anna Wójcicka – dla kierunku Malarstwo 

 

5. mgr Małgorzata Baka – dla kierunku Konserwacja 
 i Restauracja Dzieł Sztuki 
 

6. mgr Małgorzata Baka – dla kierunku Krytyka Artystyczna 

 

7. mgr Małgorzata Baka – dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury 

 

    
 

§ 2 
Do zadań w/w pracowników należy: 
1. Przygotowanie planów zajęć dla poszczególnych kierunków w układzie semestralnym. 
2. Kontaktowanie się z prowadzącymi zajęcia w celu zebrania dezyderatów do planu. 
3. Uwzględnianie zaleceń i zarządzeń Prorektora ds. Kształcenia i Dziekana w sprawie 

organizacji kształcenia w danym roku akademickim. 



4. Wzajemna współpraca wszystkich planistów w zakresie synchronizacji planów i obłożeń 
sal dydaktycznych. 

5. Współpraca z Prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich. 
6. Informowanie prowadzących zajęcia dydaktyczne o przygotowanych planach zajęć. 
7. Przedstawienie gotowych planów zajęć do akceptacji Dziekana na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem semestru.    
 

§ 3 
 

1. Dla kierunku Historia Sztuki, przypisanego do dyscypliny Nauki o Sztuce, działającej 
na Wydziale Sztuk Pięknych, mają zastosowanie odrębne zarządzenia, w związku z 
realizacją dydaktyki w pomieszczeniach należących do Wydziału Nauk Historycznych 
i obowiązujących tam zasad organizacji administracyjnych.   

2. Plan zajęć dla kierunku Historia Sztuki przygotowuje osoba wyznaczona przez 
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych. 

 
 

§ 4 
 

Rada Dziekańska na posiedzeniu w dniu 8 września 2020 roku pozytywnie zaopiniowała 
w/w pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie planów zajęć na poszczególnych 
kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych 

 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

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

 


