
ZARZĄDZENIE nr 13/ 10-2020 
Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

z dnia 13 października 2020 r. 
 
 

W sprawie powołania na lata 2020-2024 przewodniczących rad programowych kierunków,  
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 przewodniczących rad programowych 
kierunków, prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych: 
 
1. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK – dla kierunku Architektura Wnętrz 

 

2. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK – dla kierunku Grafika 

 

3. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK 
 

– dla kierunku Sztuka Mediów i Edukacja 
Wizualna 

4. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki  
 

– dla kierunku Malarstwo 

5. prof. dr hab. Dariusz Markowski 
 

– dla kierunku Konserwacja i Restauracja 
Dzieł Sztuki 
 

6. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska   
 

– dla kierunku Historia Sztuki 

7. dr Filip Pręgowski – dla kierunku Krytyka Artystyczna 

 

8. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK – dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury 

 

    
 

§ 2 
 

Do zadań przewodniczącego rady programowej kierunku należy: 
1. Zwoływanie posiedzeń rady programowej kierunku co najmniej raz w semestrze. 
2. Kierowanie pracami rady programowej kierunku. 



3. Czuwanie nad realizacją zadań należących do rady programowej kierunku, określonych 
w dokumencie: Zasady działania rad programowych kierunków na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatwierdzonym na posiedzeniu 
rady dziekańskiej w dniu 8 września 2020 r. 

4. Przekazywanie uchwał (opinii, stanowisk) rady programowej kierunku dziekanowi i 
przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny naukowej. 

5. Współpraca z prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich, prodziekanem ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej, pełnomocnikiem dziekana ds. promocji, koordynatorem 
ds. jakości kształcenia. 

 
  

§ 3 
 
Rada Dziekańska na posiedzeniu w dniu 13 października 2020 roku pozytywnie 
zaopiniowała w/w przewodniczących rad programowych kierunków, prowadzonych na 
Wydziale Sztuk Pięknych 

 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

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

 


