
Zarządzenie Nr 70/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 26 października 2022 roku 
 

w sprawie powołania Koordynatora i zespołów do realizacji zadań w Projekcie pozakonkursowym 

pn.: „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie  

 

Na podstawie: 

- art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  

- § 38, ust. 1, pkt 1 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

 

1. Powołuje się Panią mgr Elżbietę Smosarską na okres od 1 października 2022 r. do 30 

września 2023 r., do pełnienia funkcji Koordynatora w projekcie „Doskonałość 

dydaktyczna uczelni” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

dalej zwanym Projektem. 

2. Do zadań Koordynatora należy kierowanie pracami zespołów, w szczególności: 

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń, 

2) przydzielanie zadań członkom zespołu, 

3) sporządzanie dokumentów związanych z Projektem zgodnie z obowiązującymi 

terminami, 

4) prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań, 

5) współpraca z właściwymi jednostkami Uczelni w celu prawidłowej realizacji zadań 

Projektu, 

6) promocja działań Projektu, 

7) zapewnienie trwałości rezultatów Projektu. 

 

§ 2 

 

1. Powołuje się, na okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.,  

Zespół Monitorujący, zwany dalej ZM, w składzie: 

1) mgr inż. Barbara Jank – Koordynator ZM – Pełnomocnik Rektora ds. wykorzystania 

technologii informatycznych w procesie kształcenia, 

2) dr hab. inż. Anna Sikorska – Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych,  

3) dr n. hum. Małgorzata Marcysiak – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia. 

 

2. Do zadań Zespołu należy monitorowanie przebiegu pilotażowego wdrażania modelu 

zarządzania procesem kształcenia podczas realizacji projektu „Doskonałość dydaktyczna 

uczelni”, w szczególności: 



1) administrowanie zawartością wortalu o nazwie Centrum Wsparcia Dydaktyki w trybie 

on-line, 

2) monitorowanie etapów realizacji zadań w Projekcie, 

3) koordynowanie procesem moderowania kursów w ramach Projektu.  

 

§ 3 

 

1. Powołuje się, na okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r., Zespół Wsparcia 

Dydaktyki, zwany dalej ZWD, w składzie: 

1) mgr inż. Monika Marczewska - Kierownik ZWD – Kierownik Działu Kształcenia i 

Spraw Studenckich, 

2) mgr inż. Bartosz Budny - Z-ca Kierownika ZWD - informatyk, 

3) mgr Piotr Kuskowski – Kierownik Działu IT, 

4) mgr Rafał Kostka – informatyk, 

5) mgr Małgorzata Górska - Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Ekonomii, 

6) mgr Agnieszka Polens - Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk 

Społecznych, 

7) mgr Ewelina Kisiel – pracownik Dziekanatu Wydziału Nauk Technicznych i 

Społecznych, 

8) mgr inż. Patryk Młodzianowski – dydaktyk – Wydział Inżynierii i Ekonomii, 

9) prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska – dydaktyk – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk 

Społecznych, 

10) dr Rafał Panfil – dydaktyk – Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, 

11) dr Miłosz Marcysiak – dydaktyk – psycholog – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk 

Społecznych. 

 

2. Do zadań ZWD należy wsparcie kadry dydaktycznej i kadry wspomagającej dydaktykę 

zgodnie z założeniami merytorycznymi oraz wytycznymi dla Projektu, w szczególności: 

1) administrowanie wortalem "Centrum Wsparcia Dydaktyki" oraz świadczenie usługi 

helpdesk, 

2) wypełnienie i moderowanie treścią "Centrum Wsparcia Dydaktyki" zgodnie z 

opracowanym modelem, 

3) tworzenie wzorcowych materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, 

4) udzielanie wsparcia kadrze dydaktycznej i kadrze wspomagającej dydaktykę głównie 

poprzez wortal. 

 

§ 4 

 

W toku realizacji zadań będą tworzone zespoły doraźne, spośród osób, których kwalifikacje, 

wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Projektu. 

 

§ 5 

 

Koordynator i członkowie zespołów wykonują swoją pracę w ramach Projektu zgodnie z zakresem 

powierzonych im obowiązków i zadań. 

§ 6 

 

Zespoły kończą swoją pracę z chwilą zakończenia wszystkich działań projektowych, w tym 

związanych z utrzymaniem trwałości rezultatów Projektu i archiwizacją dokumentacji, której 

nadaje się symbol RDR. 



 

§ 7 

 

Bezpośredni nadzór nad realizacją merytoryczną Projektu sprawuje Rektor Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.  

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2022 r. 

 

 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 


