
ZARZĄDZENIE nr 6 DZIEKANA 
WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH UŁ

z dnia 01.10.2020 r.

w sprawie: powołania rad programowych, komisji wydziałowych i pełnomocników dziekana 
na kadencję 2020-2024

Na podstawie Uchwały nr 28 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 września 2020 r.  
w  sprawie  funkcjonowania  Systemu  Jakości  Kształcenia  oraz  Regulaminu  studiów  w 
Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. 
zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję rady programowe następujących kierunków studiów:
- Rada Programowa Kierunku Geografia
- Rada Programowa Kierunku Geoinformacja
- Rada Programowa Kierunku Geomonitoring
-  Rada  Programowa  Kierunku  Gospodarka  Przestrzenna  oraz  Planowanie  i  Organizacja 
Przestrzeni
- Rada Programowa Kierunku Turystyka i Rekreacja

§ 2

Powołuję wydziałowe zespoły:
- Wydziałowy Zespół ds. Praktyk Zawodowych
- Wydziałowy  Zespół  ds. Programów Mobilnościowych
- Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

§ 3

Skład osobowy na kadencję 2020-2024 i regulamin rad programowych oraz zakres prac 
wydziałowych zespołów przedstawiony został w załącznikach nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1

Skład rad programowych kierunków na Wydziale Nauk Geograficznych 
w kadencji 2020-2024

Rada Programowa Kierunku Geografia
Przewodniczący: dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ
Członkowie:

• dr hab. Włodzimierz Pawlak prof. UŁ
• dr Tomasz Figlus
• dr Paulina Tobiasz-Lis
• mgr Małgorzata Frydrych

Rada Programowa Kierunku Geoinformacja
Przewodniczący: dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ 
Członkowie:

• dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ, WMiI
• dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ
• dr Marcin Jaskulski
• dr Łukasz Lechowski
• dr Marta Nalej

Rada Programowa Kierunku Geomonitoring
Przewodniczący: dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ
Członkowie:

• dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ
• dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
• dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ
• dr Wojciech Tołoczko

Rada Programowa Kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Planowanie i Organizacja 
Przestrzeni
Przewodnicząca: dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
Członkowie:

• prof. dr hab. Tadeusz Marszał 
• prof. dr hab. Tadeusz Markowski WZ
• dr hab. Dominik Drzazga WZ
• dr Mariusz Lamprecht
• dr Iwona Pielesiak

Rada Programowa Kierunku Turystyka i Rekreacja
Przewodniczący: dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ
Członkowie:

• dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
• dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ
• dr Beata Krakowiak
• dr Justyna Mokras-Grabowska
• dr Tomasz Napierała
• dr Andrzej Stasiak



Regulamin
Rad Programowych Kierunków Studiów na Wydziale Nauk Geograficznych

Uniwersytetu Łódzkiego

Postanowienia ogólne
1. Rady Programowe Kierunków działają przy każdym kierunku studiów uruchomionym 

na Wydziale Nauk Geograficznych.
2. Rada  Programowa  jest  ciałem  opiniodawczym  i  doradczym  dla  Rady  Wydziału  

i Dziekana w sprawach kierunku studiów.
3. Radę Programową kierunku powołuje Dziekan.
4. W skład Rady Programowej wchodzą eksperci i specjaliści reprezentujący dyscypliny 

naukowe właściwe dla kierunku, zatrudnieni na Wydziale Nauk Geograficznych (w 
przypadku  kierunków międzywydziałowych  przedstawiciele  tych  Wydziałów)  oraz 
ewentualnie  osoby,  będące  praktykami  w  dziedzinie  odpowiadającej  profilowi 
kierunku.

5. Przewodniczącego  Rady  wskazuje  Dziekan  spośród  kandydatur  przedstawionych 
przez członków Rady Programowej.

6. Przewodniczący Rady Programowej jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia.

7. Rada Programowa prowadzi swoje prace na podstawie aktualnych aktów prawnych 
wydanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu 
Łódzkiego,  Radę  Wydziału  Nauk  Geograficznych  oraz  wytyczne  Polskiej  Komisji 
Akredytacyjnej.

8. Nadzór  nad pracami  Rad Programowych sprawuje Dziekan lub osoba przez  niego 
upoważniona.

Zadania Rady Programowej
1. Przegląd  i  ocena  programów  oraz  planów  studiów  na  kierunku  i  specjalności  

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2. Weryfikacja  kierunkowych  efektów  uczenia  w  świetle  wyników  analizy  jakości 

kształcenia  oraz  pod  kątem  zgodności  z  aktualnymi  zarządzeniami  Rektora  i 
uchwałami  Senatu  Uniwersytetu  Łódzkiego,  a  także  z  polityką  oceny  jakości 
kształcenia na Wydziale Nauk Geograficznych.

3. Wnoszenie propozycji zmian w zakresie planów studiów i programów kształcenia  na 
kierunku studiów.

4. Dbałość  o  właściwy  dobór  metod  weryfikacji  kierunkowych  i  przedmiotowych 
efektów kształcenia.

5. Nadzorowanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się na kierunku studiów.
6. Dokumentacja i analiza działań dotyczących jakości kształcenia na kierunku studiów.
7. Opiniowanie tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.
8. Opiniowanie przedmiotów fakultatywnych zgłaszanych dla kierunku na poziomie I i II 

stopnia studiów.



9. Ocena i opiniowanie prac magisterskich zgłoszonych w konkursie na Wydziale Nauk 
Geograficznych i wskazanie najlepszej na kierunku.

10. Inicjowanie  nowych  działań  zmierzających  do  promowania  funkcjonującego  
w ramach Wydziału kierunku studiów.

11. Współpraca  z  przedstawicielami  otoczenia  społeczno-gospodarczego  
i  interesariuszami  wewnętrznymi  w  celu  dostosowania  programu  kształcenia  do 
aktualnego i przewidywanego rynku pracy.

12. Opracowane  przez  Radę  opinie  i  raporty  powinny  uwzględniać  obowiązujące  
w  Uniwersytecie  Łódzkim  i  na  Wydziale  Nauk  Geograficznym  oraz  Wydziałach 
współprowadzących kierunki uchwały, zarządzenia i Regulamin Studiów

Tryb funkcjonowania
1. Kadencja Rady jest zgodna z kadencją władz Wydziału, z możliwością uzasadnionych 

uzupełnień lub zmian jej składu.
2. Posiedzenia  Rady Programowej  odbywają  się  w zależności  od potrzeb,  jednak nie 

rzadziej niż raz w roku.
3. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół wraz z listą obecności. Kopia 

protokołu jest przedstawiana Dziekanowi.



Załącznik nr 2

Składy osobowe zespołów wydziałowych w kadencji 2020-2024
 i ich zadania

Wydziałowy Zespół ds. Praktyk Zawodowych

dr hab. Lucyna Kotkowska-Wachecka – wydziałowy pełnomocnik Dziekana 
dr Aleksander Szmidt – opiekun kierunków: geografia i geomonitoring
dr Łukasz Lechowski - opiekun kierunku geoinformacja
dr Edyta Masierek – opiekun kierunku gospodarka przestrzenna 
dr Roman Szkup - opiekun kierunku turystyka i rekreacja

Do głównych zadań Zespołu należy:
- Nadzór organizacyjny nad praktykami zawodowymi;
- Pomoc w zapewnieniu odpowiednich do kierunku studiów miejsc pracy; 
- Hospitacja praktyk zawodowych;
- Wypracowanie zasad oceny praktyk;
- Analiza przebiegu i efektów kształcenia w czasie praktyk.

Wydziałowy Zespół ds. Programów Mobilnościowych

dr Tomasz Napierała - wydziałowy pełnomocnik Dziekana ds. Programów Mobilnościowych
dr Anna Majchrowska - koordynator ds. punktów ECTS dla kierunków: geografia, 

geomonitoring i geoinformacja
dr Justyna Mokras-Grabowska -  koordynator ds. punktów ECTS  dla kierunku turystyka i 

rekreacja 
dr Katarzyna Leśniewska-Napierała - koordynator ds. punktów ECTS dla kierunku 

gospodarka przestrzenna

Do zadań Zespołu należy:
- współpraca z Biurem Współpracy z Zagranicą UŁ w zakresie programu Erasmus i innych 
programów mobilnościowych;
- propagowanie informacji o programach mobilnościowych wśród studentów Wydziału Nauk 
Geograficznych;
- tworzenie kontaktów sprzyjających mobilności studentów WNG;
- pomoc w wyszukiwaniu ofert wyjazdu dostosowanych do kierunku studiów;
- pomoc w dopasowaniu efektów uczenia się przedmiotów z programu mobilności do efektów 
przedmiotowych;



- merytoryczne uznawanie i rozliczanie punktów ECTS zdobytych przez studenta w uczelni 
krajowej lub zagranicznej w ramach programu Erasmus lub innego programu 
mobilnościowego.

Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

dr hab. Sławoj Tanaś  prof. UŁ – wydziałowy pełnomocnik Dziekana
dr Maria Adamczewska 
dr Bartosz Bartosiewicz
dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. UŁ

Do głównych zadań  Zespołu należy:
- wsparcie Wydziału Nauk Geograficznych w zakresie prac nad dostosowaniem oferty 
edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy;
- intensyfikacja współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Geograficznych a otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału lokalnych 
kadr gospodarki;
- wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału 
Nauk Geograficznych;
- pozyskiwanie opinii pracodawców w celu doskonalenia programów kształcenia na 
kierunkach na Wydziale Nauk Geograficznych;
- wsparcie działań Wydziału w zakresie pozyskiwania dla studentów atrakcyjnych miejsc na 
odbycie stażu oraz praktyki;
- formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku 
pracy i gospodarki opartej na wiedzy.


