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DECYZJA NR 7/2020 DYREKTORA INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU 

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH 

z dnia 25 listopada 2020 roku 

w sprawie powołania koordynatorów kierunków studiów w Instytucie Pedagogiki 

na kadencję 2020-2024 

 

Na podstawie decyzji Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki, zarządza się, co następuje: 

 

§1  

Powołuję na koordynatorów kierunków studiów niżej wymienione osoby: 

1. Dr Sabina Wieruszewska-Duraj – kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

studia 5-letnie jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 

2. Dr Beata Bocian-Waszkiewicz – kierunek Pedagogika specjalna, studia 5-letnie jednolite 

magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Pedagogika specjalna, studia I i II 

stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 

3. Dr Renata Matysiuk – kierunek Pedagogika, studia I i II stopnia stacjonarne i 

niestacjonarne. 

 

§2 

Do zakresu obowiązków koordynatora kierunku studiów należy: 

a) systematyczne zapoznawanie się z obowiązującymi regulacjami prawnymi związanymi z 

kształceniem na danym kierunku studiów i zgłaszanie władzom Instytutu Pedagogiki 

zapotrzebowania na wprowadzanie koniecznych zmian, 

b) monitorowanie zmian w planach i programach studiów, 

c) aktualizacja całości dokumentacji dotyczącej programu kształcenia na kierunku studiów, 

d) przygotowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

ustalonymi w Instytucie Pedagogiki zasadami, 

e) stałe doskonalenie programu kierunku studiów, 

f) opracowywanie i aktualizacja programów praktyk – we współpracy z Zespołem ds. 

programów studiów, 

g) zatwierdzanie sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku – w porozumieniu z 

przewodniczącą Zespołu ds. programów studiów, 

h) dbanie o jednolity wygląd sylabusów przedmiotowych oraz aktualizację treści w nich 

zawartych – zgodnie z obowiązującym wzorem, 

i) przeprowadzanie okresowej kontroli poprawności i kompletności przygotowania przez 

nauczycieli akademickich sylabusów przedmiotów oferowanych na kierunku studiów, 

j) przekazywanie sylabusów do publikacji na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 
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k) ustalanie różnic programowych na kierunku studiów w przypadku wniosków studentów, 

l) uczestniczenie w promocji kierunku studiów, 

m) uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem kierunku studiów do akredytacji, 

n) monitorowanie rynku pracy w obszarze obejmującym program kształcenia na kierunku, 

o) organizowanie spotkań z pracodawcami w celu doskonalenia oferty programu kształcenia 

na kierunku, 

p) monitorowanie praktyk realizowanych w ramach kształcenia na kierunkach studiów 

prowadzonych w Instytucie; 

r) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Instytutu Pedagogiki. 

 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki 

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska 

profesor uczelni 


