
 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 122 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 87/2020 Rektora PW w sprawie określenia zakresu zadań  

i kompetencji prodziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej  

w kadencji 2020-2024 

 

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 4 Statutu Politechniki Warszawskiej zarządza się,  

co następuje: 

§ 1  

 

W zarządzeniu nr 87/2020 Rektora PW z dnia 25 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu 

zadań i kompetencji prodziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej  

w kadencji 2020-2024 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

 

„§ 4 

Do zadań i kompetencji prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju na Wydziale 

Inżynierii Lądowej PW należą: 

1) nadzór nad organizacją międzynarodowej wymiany studenckiej; 

2) nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na studia Civil Engineering, w tym 

wydawanie i podpisywanie wstępnych decyzji rekrutacyjnych (CAL); 

3) nadzór merytoryczny nad ewidencją studiów na studiach Civil Engineering oraz 

sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian programowych; 

4) organizowanie i realizacja wymiany merytorycznej i osobowej oraz gromadzenie  

i aktualizacja dokumentacji w ramach międzynarodowych programów, w szczególności: 

ERASMUS, ERASMUS+, ATHENS, a także w ramach studiów Civil Engineering; 

5) podpisywanie dokumentów związanych ze współpracą i mobilnością międzynarodową 

pracowników i studentów; 

6) koordynacja współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, przygotowywanie 

sprawozdań i rozliczeń, transfer i wymiana informacji pomiędzy wydziałem i CWM; 

7) współpraca z Studium Języków Obcych PW w zakresie działań Rady Programowej 

Programu Przygotowawczego; 

8) koordynacja prac związanych z aktualizacją strategii rozwoju i jej realizacją na wydziale, 

w zgodności ze strategią rozwoju PW; 

9) koordynacja współpracy z Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej  

w ramach porozumień, umów i projektów międzynarodowych; 

10) współpraca z Działem Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi na wydziale 

w celu poszukiwania możliwości występowania o granty w programach 

międzynarodowych, kontakt z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA; 

11) koordynacja wydziałowej współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowymi, otoczeniem 

gospodarczym oraz innymi partnerami w kraju i za granicą - szczególnie w zakresie 

europejskich i światowych programów i inicjatyw; 

12) koordynacja współpracy z partnerami stowarzyszonymi, reprezentującymi środowiska 

akademickie, nieakademickie oraz przedsiębiorcami w ramach porozumień, umów  

i projektów międzynarodowych; 

13) koordynacja działalności promocyjnej wydziału (rankingi, ogłoszenia itp.) we współpracy 

z pełnomocnikiem dziekana ds. promocji; 



14) współpraca z Senacką Komisją ds. Współpracy z Zagranicą; 

15) koordynowanie studiów podyplomowych prowadzonych na wydziale (sprawozdawczość); 

16) wykonywanie innych zadań doraźnych zleconych przez dziekana.”. 

 

§ 2  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

 

         prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 


