Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 33/2014 z 7 lipca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych Wydziałów Mechanicznego oraz
Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Na podstawie art. 66 ust.2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(jednolity tekst: Dz. U. Nr 572 z 2012r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz §31 ust. 6 Statutu
Politechniki Gdańskiej zarządzam co następuje:
§1
1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Wydziału Mechanicznego – tekst regulaminu
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Traci moc §4 Zarządzenia Rektora PG nr 28/2007 r. z 4 czerwca 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych Wydziałów: Architektury, Chemicznego,
Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Mechanicznego oraz Zarządzania i Ekonomii oraz
§2 ust. 2 Zarządzenia Rektora PG nr 21/2010 r. z 1 września 2010 r. w sprawie zmian
organizacyjnych na Wydziałach: Architektury, Mechanicznym oraz Zarządzania i Ekonomii.
§2
1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej – tekst regulaminu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2011 z 30 grudnia 2011 r.
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG

Załącznik nr 1
do zarządzenia Rektora PG nr 33/2014 z 8 lipca 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§1 Podstawę prawną działania oraz zasady organizacji i funkcjonowania Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami) oraz Statut Politechniki Gdańskiej uchwalony przez
Senat Politechniki Gdańskiej w dniu 18 stycznia 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Rozdział 2. Postanowienia ogólne
§2 Regulamin organizacyjny Wydziału Mechanicznego, zwany dalej regulaminem, określa
1. strukturę administracyjną i szczegółowe zasady funkcjonowania wydziału,
2. podział kompetencji i odpowiedzialności
organizacyjnych wydziału,

poszczególnych

organów

i

jednostek

3. zasady kierowania administracją i sprawowania nad nią nadzoru,
4. schemat struktury organizacyjnej wydziału.
§3
1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną uczelni. Zadaniem wydziału jest
tworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej
oraz kształcenia kadry naukowej i innych pracowników.
2. Wewnątrz wydziału, odpowiednio do zadań, mogą być tworzone katedry, zespoły,
pracownie, laboratoria, jednostki administracji oraz inne jednostki organizacyjne.
3. Wydziałem kieruje dziekan, który określa zadania jednostek organizacyjnych wydziału oraz
sprawuje nadzór nad ich realizacją.
4. Najwyższym organem kolegialnym wydziału jest rada wydziału. Kadencja rady wydziału trwa
cztery lata; rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów i kończy się z dniem 31
sierpnia ostatniego roku kadencji.
5. Dziekan lub rada wydziału powołuje stałe i doraźne komisje, określa ich skład i zadania oraz
powołuje ich przewodniczących.
6. Do wykonania niektórych zadań dziekan może powołać swoich pełnomocników.
7. Administracją wydziału kieruje dyrektor administracyjny wydziału, podlegający dziekanowi.

8. Mienie wydziału stanowi wydzieloną część mienia uczelni. Wydział prowadzi gospodarkę
mieniem wydziału, w tym gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora na podstawie planu rzeczowofinansowego zatwierdzanego przez senat.
§4
1. Strukturę organizacyjną wydziału, jego zadania i zakres działania określa regulamin
organizacyjny wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału i zatwierdzony przez rektora na
wniosek dziekana.
2. Struktura organizacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej przedstawiona
jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Rozdział 3. Kompetencje władz wydziału
§5 Dziekan
1. Dziekan jest najwyższym organem jednoosobowym wydziału.
2. Dziekanem może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub ze stopniem
naukowym doktora habilitowanego zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
Funkcji dziekana (prodziekana) nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu
jednoosobowego w innej uczelni.
3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem
doktorantów i studentów wydziału.
4. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dziekana określają przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut Politechniki Gdańskiej.
5. Do kompetencji dziekana należy w szczególności:
1)

dbanie o rangę i pozycje wydziału;

2)

reprezentowanie wydziału na zewnątrz;

3)

zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie im, z wyjątkiem posiedzeń, na
których oceniana jest jego działalność;

4)

przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ;

5)

występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników
w przypadkach określonych w statucie oraz nagradzania i awansowania pracowników;

6)

realizacja uchwał rady wydziału w zakresie jego kompetencji;

7)

powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana;

8)

dysponowanie środkami finansowymi wydziału zgodnie z zasadami ustalonymi przez
senat, rektora i radę wydziału;

9)

sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;

10) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
11) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
12) ustalanie szczegółowych planów zajęć prowadzonych na wydziale;
13) rozdział zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
14) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi
wydziałami oraz uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi,
15) tworzenie warunków do udziału pracowników i studentów we współpracy krajowej
i międzynarodowej;
16) wdrażanie i doskonalenie wewnętrznych systemów
podejmowanie innych działań projakościowych;

jakości

kształcenia

oraz

17) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione
w uczelni;
18) decydowanie, w porozumieniu z samorządem studentów, o rozdziale funduszu pomocy
materialnej dla studentów;
19) podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nie należących do kompetencji innych
organów uczelni lub kanclerza.
6. Dziekana w czasie jego nieobecności reprezentuje wyznaczony przez niego prodziekan.
7. Dziekan może upoważnić inne osoby do podejmowania decyzji w określonych sprawach,
a także powierzyć im nadzór nad realizacją niektórych zadań.
8. Dziekan posiada pełnomocnictwa rektora do następujących czynności prawnych:
1) zawierania umów cywilno-prawnych z podmiotami prawa dotyczących:
a) zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie dysponowania posiadanymi środkami
finansowymi, zgodnie z regulaminem gospodarki finansowej uczelni,
b) prac i usług realizowanych przez wydział.
2) podpisywania umów w sprawie zamówień publicznych na potrzeby wydziału w ramach
dysponowanych środków finansowych.
9. Dziekan upoważniony jest przez rektora do czynności zastrzeżonych dla kierownika
zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań obejmujących
roboty budowlane, dostawy i usługi na potrzeby uczelni w ramach dysponowanych środków
finansowych.

10. Dziekan kieruje działalnością wydziału przy pomocy prodziekanów. Liczbę prodziekanów,
od dwóch do czterech, określa dziekan-elekt.
11. Dziekan, prodziekani
dziekańskie.

oraz

dyrektor

administracyjny

wydziału

stanowią

kolegium

12. Narady kolegium zwołuje dziekan, określając ich termin i tematykę.
13. W naradach kolegium mogą brać udział inne osoby zaproszone przez dziekana.
§6 Prodziekani
1. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej
doktora, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, nie pełniący funkcji
organu jednoosobowego w innej uczelni.
2. Dziekan określa kompetencje i zakres obowiązków prodziekanów zgodnie z ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym i Statutem Politechniki Gdańskiej.
3. Dziekan wydziału upoważnia prodziekanów w zakresie działalności jak zapisano w ust. 4-6.
4. Do kompetencji prodziekana ds. nauki należy:
1) koordynacja działalności wydziału i jego jednostek w zakresie dotyczącym polityki
naukowej i organizacji badań naukowych;
2) rozdział funduszy DS, opracowanie wniosków i sprawozdań z obszaru nauki;
3) koordynacja działań mających na celu zdobywanie stopni i tytułów naukowych;
4) nadzór nad sprawami związanymi z:
a) rozwojem kadry naukowej;
b) udzielaniem stypendiów oraz urlopów doktorskich i habilitacyjnych;
c) kierowaniem na staże krajowe i zagraniczne;
5) inicjatywa oraz nadzór nad organizacją terminów konferencji i sesji naukowych;
6) dokumentowanie osiągnięć naukowych i ich promocja;
7) kierowanie Komisją ds. nauki oraz współpraca z Komisją ds. nagród za osiągnięcia
badawcze;
8) nadzór nad działalnością wydawniczą wydziału dotyczącą skryptów, monografii
i zeszytów naukowych serii „Mechanika” jako Redaktor Działowy Wydawnictw PG;
9) współpraca z prorektorami;
10) realizacja innych zadań powierzonych przez dziekana.

5. Do kompetencji prodziekana ds. organizacji studiów należy:
1) opracowanie planów rozwoju dydaktyki na wydziale i organizacji sposobów ich realizacji;
2) organizacja procesu dydaktycznego w tym rozwoju modeli, programów i systemu
kształcenia;
3) nadzór nad programami i systemami zapewniającymi jakość kształcenia;
4) przygotowanie dokumentacji dotyczącej akredytacji kierunków kształcenia;
5) koordynacja działań marketingowych w odniesieniu do uczniów szkół średnich;
6) organizacja i nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych 1-szego i 2-go stopnia;
7) współpraca z kierownikami kierunków i specjalności oraz kierowanie Komisją
Programową;
8) nadzór nad współpracą z zagranicą w ramach programów ERASMUS;
9) nadzór dyscyplinarny nad sprawami studenckimi;
10) kierowanie sprawami finansowymi wydziału dotyczącymi realizacji zajęć dydaktycznych
oraz budżetem dotyczącym finansowania działalności studenckiej;
11) współpraca z prorektorem ds. kształcenia;
12) realizacja innych zadań powierzonych przez dziekana.
6. Do kompetencji prodziekana ds. kształcenia należy:
1) organizacja i nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych 1-szego stopnia;
2) monitorowanie realizacji zadań dydaktycznych i kontrola ich jakości;
3) ocena wyników i analiza efektywności nauczania oraz załatwienie bieżących spraw
studenckich;
4) opracowanie i nadzór nad nowym systemem dokumentowania nauczania;
5) współpraca z Samorządem Studenckim i organizacjami studenckimi w tym między innymi
z Radą Mieszkańców i kierownictwem domów studenckich;
6) wspomaganie działalności kulturalnej i socjalnej studentów;
7) przyjmowanie oraz rejestr skarg i wniosków dotyczących spraw studenckich;
8) kierowanie Komisją Kształcenia;

9) organizacja i nadzór nad promocją oferty dydaktycznej wydziału poprzez Internet i inne
środki przekazu;
10) koordynacja informatyzacji wydziału w zakresie dydaktyki i kształcenia;
11) współpraca z prorektorem ds. kształcenia;
12) realizacja innych zadań powierzonych przez dziekana.
§7 Jednostki organizacyjne
1. Jednostkami organizacyjnymi wydziału są:
1) katedry, zespoły, laboratoria, pracownie – dla prowadzenie działalności dydaktycznej
i badawczej;
2) jednostki administracji wydziałowej: np. biuro, dziekanat, sekcja, zespół – dla
działalności administracyjnej.
2. Zadaniem katedr jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej
oraz kształcenie kadry naukowej i innych pracowników.
3. Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie, jako podstawowym miejscu
pracy, co najmniej jedna osoba z tytułem naukowym lub dwie osoby ze stopniem naukowym
doktora habilitowanego.
4. Jeżeli przez okres dwóch lat katedra nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3, podlega
zniesieniu lub przekształceniu.
5. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziału tworzy, przekształca i znosi rektor na
wniosek dziekana, po zaopiniowaniu przez radę wydziału.
6. Kierownikiem katedry lub zespołu może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym
profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudniony w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy.
Kierownikiem katedry nie może być osoba, która osiągnęła wiek określony w art. 127 ust. 2
Ustawy. Kierownik katedry zachowuje funkcje nie dłużej niż do końca roku akademickiego,
w którym osiągnął ten wiek.
7. Kierownika katedry, jako podstawowej jednostki organizacyjnej wydziału, powołuje
i odwołuje rektor, na czas nie dłuższy niż cztery lata, na wniosek dziekana, zaopiniowany
przez radę wydziału. Powołanie może być odnawiane.
8. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności:
1) organizowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej oraz dbanie
o wysoki poziom tej działalności;
2) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników oraz właściwe relacje międzyludzkie;

3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków naukowych i dydaktycznych przez
pracowników, doktorantów oraz zaangażowanych w pracę dydaktyczną i naukową
studentów;
4) występowanie z wnioskami w
pracowników katedry.

sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania

9. Zgodnie ze Statutem PG może być utworzony zespół do realizacji określonego
przedsięwzięcia.
10. Zadania, środki finansowe, skład osobowy zespołu określa dziekan w porozumieniu
z kierownikiem lub kierownikami katedr z uwzględnieniem §33 Statutu Politechniki
Gdańskiej.
11. Kompetencje kierowników zespołów, które są powoływane w ramach katedr określają
kierownicy katedr, a zespołów powoływanych w ramach wydziału określa dziekan.
12. Kierownika jednostki organizacyjnej wydziału odwołuje rektor na wniosek dziekana.
§8 Rada Katedry
1. Rada Katedry jest organem doradczym kierownika katedry. W skład rady katedry wchodzą
wszyscy samodzielni pracownicy naukowi i docenci zatrudnieni w katedrze.
2. Kierownik katedry może zasięgać opinii rady katedry w sprawach związanych
z zatrudnieniem, awansowaniem i nagradzaniem pracowników katedry, rozdziałem zajęć
dydaktycznych przydzielonych katedrze, podziałem środków finansowych i innych zasobów
przydzielonych do dyspozycji katedry.
§9 Rada Wydziału
1.Rada Wydziału jest najwyższym organem kolegialnym wydziału. W skład rady wydziału
wchodzą:
1) dziekan jako przewodniczący,
2) prodziekani,
3) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale, przy czym łączna liczba osób,
o których mowa w pkt. 1-3, wynosi powyżej 50% i nie więcej niż 60% składu rady
wydziału,
4) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,
w liczbie stanowiącej 10-20% składu rady wydziału,
5) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, nie
nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowiącej do 10% składu rady wydziału,

będących

6) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów, łącznie nie mniej niż 20% składu rady
wydziału. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do

liczebności obu tych grup na wydziale, z tym, że doktoranci są reprezentowani przez co
najmniej jednego przedstawiciela, jeśli wydział prowadzi studia doktoranckie lub
współprowadzi je w ramach środowiskowych studiów doktoranckich.
2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym:
1) dyrektor administracyjny wydziału;
2) jeden przedstawiciel każdego ze związków zawodowych działających na wydziale.
3. W posiedzeniach rady wydziału, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć osoby zaproszone
przez dziekana.
4. Do kompetencji rady wydziału, należy w szczególności:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
2) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału;
3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów, zgodnie
z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni planów studiów i programów kształcenia;
4) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez senat Uczelni, planów i programów studiów doktoranckich;
5) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni planów i programów
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
6) prowadzenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) przewodów kwalifikacyjnych w zakresie
stopni naukowych i tytułu naukowego;
7) opiniowanie wniosków w sprawach
w przypadkach określonych w statucie;

zatrudnienia

i

zwalniania

pracowników

8) podejmowanie innych uchwał określonych w Ustawie lub statucie.
5. Dziekanowi przysługuje prawo złożenia odwołania od uchwały rady wydziału do senatu.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały.
Rozdział 4. Działalność służb wydziałowych
§10
1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym
i usługowym, związane z funkcjonowaniem wydziału są wykonywane przez administrację
wydziałową oraz służby inżynieryjno-techniczne.
2. Przy wykonywaniu swoich zadań administracja wydziałowa oraz służby inżynieryjnotechniczne zobowiązane są do ścisłego współdziałania w drodze uzgodnień, konsultacji,

opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad
zadaniami.
3. Bezpośredni nadzór nad pracą służb wydziałowych sprawuje dyrektor administracyjny
wydziału, podlegający bezpośrednio dziekanowi.
§11 Dyrektor administracyjny wydziału
1. Administracją Wydziału kieruje dyrektor administracyjny wydziału, zatrudniony przez rektora
na wniosek dziekana. Obowiązki i uprawnienia dyrektora administracyjnego wydziału określa
i aktualizuje rektor na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii kanclerza.
2. Dyrektor administracyjny wydziału w szczególności:
1) kieruje bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników sekcji administracją wydziału,
służbami inżynieryjno- technicznymi oraz pracownikami gospodarczymi;
2) sprawuje nadzór nad gospodarką dotyczącą mienia wydziału w zakresie określonym
przez przepisy prawa, statut oraz regulamin organizacyjny uczelni;
3) dysponuje środkami finansowymi związanymi z realizacją powierzonych zadań
w wysokości określonej przez dziekana;
4) realizuje z upoważnienia dziekana politykę kadrową i płacową w grupie pracowników nie
będących nauczycielami akademickimi. Określa potrzeby kadrowe w tej grupie
pracowników wydziału;
5) nadzoruje sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
wydziału z upoważnienia dziekana;
6) nadzoruje gospodarkę socjalno-bytową pracowników;
7) nadzoruje prace związane z inwentaryzacją i ochroną mienia wydziału oraz likwidacją
składników majątkowych wydziału;
8) współpracuje z dziekanem w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej wydziału
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
9) sprawuje nadzór nad pracami organizacyjno-technicznymi wydziału;
10) uczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego wydziału, planu
zamówień publicznych, przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych;
11) akceptuje faktury i rachunki pod względem formalno-prawnym;
12) współpracuje z komisjami wydziałowymi;
13) współpracuje z służbami centralnymi uczelni;
14) realizuje inne zadania, z zakresu administracji wydziału, powierzone przez dziekana
i prodziekanów wydziału.

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony w porozumieniu
z dziekanem.
4. Jednostki administracji wydziału podporządkowane są bezpośrednio
administracyjnemu wydziału z wyjątkiem dziekanatu (pośrednio).

dyrektorowi

5. W sprawach, które wymagają decyzji dziekana lub prodziekana, dziekanat, biura, zespoły
i samodzielne stanowiska podlegają nadzorowi merytorycznemu dziekana lub właściwego
prodziekana. W sprawach, które wymagają decyzji kierowników jednostek organizacyjnych
wydziału sekretariaty tych jednostek podlegają nadzorowi merytorycznemu kierowników
jednostek organizacyjnych wydziału.
6. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi ustala dyrektor administracyjny wydziału w porozumieniu
z dziekanem lub odpowiednimi prodziekanami wydziału, albo z kierownikami katedr
w przypadku pracowników zatrudnionych w katedrach.
Rozdział 5. Szczegółowe zakresy działania administracji wydziału
§12
1. Zakres działalności administracji wydziału obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie, obsługę administracyjną i realizację decyzji władz wydziału; dziekana
i rady wydziału;
2) obsługę administracyjną spraw pracowniczych, w tym kadrowo-płacowych, kierowanych
do Działu Spraw Pracowniczych i Działu Płac uczelni;
3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników i studentów;
4) przygotowanie, dokumentowanie i prowadzenie gospodarki finansowej wydziału;
5) ewidencję i analizę przychodów i rozchodów;
6) obsługę zamówień publicznych;
7) obsługę administracyjną dydaktyki i studentów;
8) obsługę administracyjną pomocy materialnej i bytowej studentów;
9) obsługę administracyjną inwentaryzacji i likwidacji mienia wydziału;
10) realizację zakupów aparaturowych i materiałowych;
11) zarządzanie mieniem wydziału, w tym prowadzenie obsługi technicznej obiektów
i gospodarkę materiałową;
12) obsługę administracyjną związaną z badaniami naukowymi oraz pracami zleconymi;
13) obsługę administracyjną związaną z procedurą dotyczącą stopni i tytułu naukowego.

§13 Kierownik Sekcji Finansowej
1. Obowiązki i uprawnienia Kierownika Sekcji Finansowej określa dziekan. Obowiązki
Kierownika Sekcji Finansowej obejmują w szczególności:
1) przygotowanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych (wewnętrznych oraz na
potrzeby MNiSW, GUS i organów kontrolnych) oraz okresowych na potrzeby dziekana;
2) opracowanie rocznych planów finansowych dla wszystkich typów działalności wydziału;
3) ścisła współpraca z kwesturą w zakresie gospodarki finansowej;
4) przygotowywanie umów o dzierżawę lokali i sprzętu oraz ich konsultacja z dziekanem
i dyrektorem administracyjnym;
5) prowadzenie księgowości dochodów własnych i bieżąca ich kontrola;
6) akceptacja dokumentów finansowych dotyczących działalności finansowej wydziału pod
względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym;
7) gospodarka kosztami pośrednimi i kontrola nad środkami przyznanymi Katedrom;
8) bieżące śledzenie przepisów w zakresie gospodarki finansowej i ich przestrzeganie;
9) prowadzenie ewidencji kosztów i przygotowywanie faktur refundujących koszty za
postępowanie kwalifikacyjne pracowników obcych;
10) zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji finansowej wydziału;
11) wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.
§14 Sekcja Finansowa
1.

Zakres działalności sekcji finansowej obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie bieżącej kontroli stanu finansów wydziału;
2) przygotowanie projektu: planu rzeczowo-finansowego wydziału i opracowanie rocznych
planów finansowych typów działalności wydziału;
3) przygotowanie opracowań i analiz z wykorzystania środków finansowych przydzielanych
wydziałowi z budżetu i innych źródeł;
4) współpraca z kwesturą uczelni w zakresie prawidłowości gospodarki środkami
finansowymi, ewidencji rozliczeń kosztów, uzgodnienia w zakresie obiegu dokumentacji
finansowej;
5) zabezpieczania i archiwizowanie dokumentacji finansowej wydziału;
6) współpraca z działem projektów i działem spraw naukowych uczelni w zakresie
planowania, organizacji i finansowania badań naukowych;

7) prowadzenie ewidencji i rozlicznie projektów badawczych, umów zawartych
z przemysłem oraz pozostałych działalności prowadzonych na wydziale oraz kontrola
prawidłowości dokumentów;
8) sporządzanie dokumentów stanowiących dla działu płac uczelni podstawę do
sporządzania list wynagrodzeń, podwyższonego wynagrodzenia, prac zleconych i innych
należności dla pracowników wydziału i doktorantów;
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi wydziału w zakresie gospodarki finansowej
wydziału;
10) prowadzenie księgowości dochodów własnych i bieżąca ich kontrola;
11) akceptacja wszystkich dokumentów finansowych dotyczących działalności finansowej
wydziału;
12) gospodarka kosztami pośrednimi;
13) śledzenie przepisów z zakresu gospodarki finansowej i odpowiedzialności za ich
przestrzeganie;
14) sporządzanie comiesięcznych rozliczeń płac pracowników NA i nieNA;
15) obsługa programu księgowego TETA z poziomu wydziału;
16) wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.
§15 Biuro Wydziału
1.

Zakres działalności biura wydziału obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie oraz kolportaż korespondencji dyrektora administracyjnego wydziału;
2) załatwianie wszelkich formalności na wydziale związanych z: przyjęciem, przebiegiem
zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi oraz współpraca w tym zakresie z działem spraw
pracowniczych Uczelni;
3) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i wystawianie skierowań na badania
profilaktyczne w odniesieniu do wszystkich grup pracowników;
4) prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej a w tym: przygotowanie
zaopatrzenia apteczek, zgłaszanie wypadków przy pracy;
5) współpraca z sekcją socjalną działu spraw pracowniczych w zakresie prowadzenia
spraw socjalno-bytowych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi;
6) obsługa delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) pracowników, doktorantów
i studentów we współpracy z kwesturą;

7) ubezpieczanie pracowników wyjeżdżających poza granicę kraju;
8) opracowanie planów oraz prowadzenie bieżącej ewidencji urlopów wypoczynkowych
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi łącznie z wprowadzaniem
danych do uczelnianego elektronicznego systemu urlopów.
9) sporządzanie dokumentów stanowiących dla działu płac podstawę do wypłaty premii dla
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
10) prowadzenie ewidencji obecności i czasu pracy pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi;
11) opracowanie raportu prac naukowo-badawczych wydziału;
12) współpraca z Działem Spraw Naukowych Uczelni;
13) sporządzanie oceny jednostki naukowej (wydziału) do MNiSW;
14) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych składników mienia wydziału;
15) przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji, współpraca z działem ewidencji
majątkowej i inwentaryzacji
16) opracowanie i przygotowanie likwidacji zbędnych składników majątkowych wydziału,
współpraca z Uczelniana komisją likwidacyjną;
17) ubezpieczanie majątku wydziału;
18) zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji wydziału;
19) wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.
§16 Dziekanat
1. Do zakresu działania dziekanatu należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programów studiów kierunków
prowadzonych na wydziale, katalogu przedmiotów wybieralnych, podziału na
specjalności, prace przejściowe i projekty dyplomowe;
2) obsługa toku i organizacji nauczania w tym m.in.: realizacja zatwierdzonej organizacji
roku akademickiego, przygotowanie obciążeń dydaktycznych dla katedr, tworzenie
programu studiów w obowiązującym systemie informatycznym oraz przekazywanie
danych do planisty;
3) administracyjna realizacja decyzji dziekana i prodziekanów wydziału w zakresie spraw
dydaktycznych;
4) sporządzanie kalkulacji kosztów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
5) obsługa administracyjna studiów I, II, i III stopnia, w tym:

a) prowadzenie akt osobowych studentów,
b) organizacja oraz rozliczanie sesji egzaminacyjnej,
c) wystawianie standardowych zaświadczeń dla studentów,
d) podział studentów na specjalności oraz zapisy na przedmioty wybieralne,
e) kontrola badań lekarskich,
f) nadzór nad terminowością uiszczania opłat za studia,
g) obsługa toku dyplomowania,
h) wznowienia studiów,
i) sprawy dyscyplinarne studentów,
j) archiwizacja akt osobowych absolwentów oraz osób skreślonych;
6) obsługa administracyjna praktyk
koordynatorem ds. praktyk;

studenckich

oraz

współpraca

z

wydziałowym

7) współpraca z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, przygotowywanie informacji oraz
organizacja szkoleń dla studentów I roku;
8) współpraca z Wydziałową Radą Studentów, Kołem Naukowym;
9) współpraca z Wydziałową Komisją Stypendialną, Odwoławczą Komisją Stypendialną ds.
Rektora w zakresie sporządzania list rankingowych, weryfikacji list stypendialnych,
sporządzania stypendialnych list płatniczych do Kwestury;
10) sprawy socjalno-bytowe studentów: sporządzanie list studentów uprawnionych do
zamieszkania w DS, wystawianie skierowań do DS na czas praktyk;
11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendiów fundowanych – informacja, nabór,
weryfikacja wniosków;
12) wystawianie zaświadczeń do ZUS o stanie odbytych studiów w celach emerytalnych;
13) współpraca z wydziałowym koordynatorem LLP Erasmus w zakresie studenckiej
wymiany zagranicznej;
14) obsługa kształcenia cudzoziemców;
15) sporządzanie okresowych sprawozdań przewidzianych obowiązującymi przepisami,
m.in.: GUS, POLON, MNiSW, władze uczelni i wydziału;
16) weryfikacja i rozliczanie sprawozdań z realizacji zajęć dydaktycznych w semestrach:
zimowym i letnim, bilans wydziału;

17) wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych dla osób prowadzących zajęcia
dydaktyczne dla studentów Wydziału;
18) sporządzanie list płatniczych dla NA prowadzących zajęcia
niestacjonarnych płatne w ramach zwiększonego wynagrodzenia;

na

studiach

19) rozliczenia finansowe między jednostkami PG z zakresu dydaktyki realizowanej na
rzecz Wydziału Mechanicznego;
20) prowadzenie dokumentacji obsady kadrowej kierunków prowadzonych przez wydział;
21) prowadzenie dokumentacji dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych;
22) obsługa administracyjna wydziałowej komisji ds. nagród dydaktycznych;
23) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wycieczek studenckich, ubezpieczenia NNW;
24) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń zdrowotnych studentów;
25) wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału z zakresu prowadzonej przez
wydział dydaktyki.
§17 Sekretariat dziekana
1. Zakres działalności sekretariatu dziekana obejmuje w szczególności:
1) obsługę administracyjną dziekana i prodziekana ds. nauki w zakresie:
a) przygotowania oraz kolportażu korespondencji,
b) obsługi interesantów,
c) prowadzenia terminarza spraw,
d) kompletowania i przechowywania akt (archiwizacja dokumentacji);
2) przygotowanie spraw naukowych związanych
z przewodami doktorskimi,
postępowaniami habilitacyjnymi i kwalifikacyjnymi o nadanie tytułu profesora;
3) obsługa administracyjno - organizacyjna posiedzeń Rady Wydziału;
4) nadzór nad formalnym przygotowaniem wniosków dotyczących orderów i odznaczeń
państwowych;
5) załatwianie formalności związanych z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia
i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do nauczycieli akademickich oraz
współpraca w tym zakresie z Działem Spraw Pracowniczych Uczelni;
6) prowadzenie składnicy akt osobowych nauczycieli akademickich;
7) wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.

2. Przy wykonywaniu swoich zadań administracja wydziału zobowiązana jest do ścisłego
współdziałania z władzami wydziału w drodze uzgodnień, konsultacji, opiniowania,
udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad powierzonymi
zadaniami.
§18 Filia Biblioteki Głównej
1. W ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni na wydziale funkcjonuje
filia Biblioteki Głównej Uczelni.
2. Zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni przez pracowników,
doktorantów i studentów uczelni określa Regulamin udostępniania Zbiorów Biblioteki
Uczelnianej Politechniki Gdańskiej.
3. Zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni przez osoby nie będące
pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni określa §37 do statutu Uczelni.
§19

Regulamin organizacyjny wydziału zaopiniowany przez radę wydziału zatwierdza rektor na
wniosek dziekana. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Regulamin Organizacyjny Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Załącznik nr 1 Struktura Organizacyjna Wydziału

RADA WYDZIAŁU

DZIEKAN

PRODZIEKAN
ds. NAUKI
PRODZIEKAN
ds. ORGANIZACJI STUDIÓW

Środowiskowe
Studium
Doktoranckie

Dziekanat
PRODZIEKAN
ds. KSZTAŁCENIA
DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

Filia Biblioteki Gł.
nr 10

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU I SŁUŻBY INŻ.-TECHNICZNE






Sekcja Finansowa
Biuro Wydziału
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Zespół ds. Techniczno-Gospodarczych
 Zespół ds. Informatyzacji

KATEDRA ENERGETYKI
I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ

 Zespół Ekoinżynierii i Silników
Spalinowych
 Zespół Mechaniki Płynów,
Turbin Wodnych i Pomp
 Zespół Systemów i Urządzeń
Energetyki Cieplnej
 ZespółTermodynamiki,
Chłodnictwa i Klimatyzacji

KATEDRA INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ

I SPAJANIA
 Zespół Inżynierii
Materiałowej
 Zespół Inżynierii Spajania
 Zespół Biomateriałów

KATEDRA KONSTRUKCJI
MASZYN I POJAZDÓW

 Zespół Pojazdów
 Zespół Inżynierii Medycznej
 Zespół Konstrukcji
i Eksploatacji Maszyn

KATEDRA MECHANIKI
I MECHATRONIKI

 Zespół Hydrauliki
i Pneumatyki
 Zespół Mechaniki
i Wytrzymałości Materiałów
 Zespół Mechatroniki

KATEDRA TECHNOLOGII
MASZYN I AUTOMATYZACJI
PRODUKCJI

 Zespół Projektowania
i Automatyzacji Procesów
Technologicznych
 Zespół Obrabiarek, Narzędzi
i Obróbki Skrawaniem
 Zespół Zarządzania Jakością
i Metrologii
 Laboratorium Technik
Wytwarzania
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2014 z 8 lipca 2014 r.

Regulamin Organizacyjny
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§1 Podstawę prawną działania oraz zasady organizacji i funkcjonowania Wydziału Oceanotechniki
i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 poz. 572) oraz Statut Politechniki Gdańskiej.

Rozdział 2 Postanowienia ogólne
§2 Regulamin Organizacyjny
Regulaminem, określa:

Wydziału

Oceanotechniki

i

Okrętownictwa,

zwany

dalej

1. ogólne zasady organizacji i funkcjonowania wydziału;
2. podział kompetencji i odpowiedzialności
organizacyjnych wydziału;

poszczególnych

organów

i

jednostek

3. zasady kierowania administracją i sprawowania nad nią nadzoru;
4. schemat struktury organizacyjnej wydziału.
§3
1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej. Zadaniem
wydziału jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej,
wychowawczej i naukowej oraz kształcenie kadry naukowej i innych pracowników.
2. Wewnątrz wydziału mogą być tworzone jednostki organizacyjne, powoływane i działające
zgodnie ze Statutem Politechniki Gdańskiej.
3. Wydziałem kieruje dziekan, który określa zadania jednostek organizacyjnych wydziału oraz
sprawuje nadzór nad ich realizacją.
4. Najwyższym organem kolegialnym wydziału jest rada wydziału. Kadencja rady wydziału
trwa cztery lata, rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów i kończy się z dniem
31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
5. Dziekan lub Rada Wydziału mogą powoływać stałe i doraźne zespoły i komisje określając
ich skład i zadania oraz powołując ich przewodniczących
6. Do wykonania niektórych zadań dziekan może powołać pełnomocników.
7. Administracją wydziału kieruje dyrektor administracyjny wydziału, podlegający dziekanowi.

8. Mienie wydziału stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Gdańskiej. Wydział prowadzi
gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami senatu
i zarządzeniami rektora.
§4
1. Strukturę organizacyjną wydziału, jego zadania i zakres działania określa Regulamin
Organizacyjny Wydziału który po zaopiniowany przez Radę Wydziału na wniosek dziekana,
zatwierdza Rektor.
2. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa przedstawiony
jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Rozdział 3. Kompetencje władz wydziału
§5 Rada Wydziału
1. Rada Wydziału jest najwyższym organem kolegialnym wydziału. W skład rady wydziału
wchodzą:
1.1. dziekan jako przewodniczący,
1.2. prodziekani,
1.3. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale,
1.4. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,
1.5. wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, nie będących
nauczycielami akademickimi,
1.6. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów.
2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym:
2.1. dyrektor administracyjny wydziału,
2.2. jeden przedstawiciel każdego ze związków zawodowych działających na wydziale.
2.3. osoby zaproszone przez dziekana.
3. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
3.1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału,
3.2. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału,
3.3. uchwalanie planów studiów i programów nauczania, po zasięgnięciu opinii właściwego
organu samorządu studentów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni,
3.4. uchwalanie planów i programów studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii
samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni,

3.5. uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz
dokształcających, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni,

kursów

3.6. prowadzenie przewodów kwalifikacyjnych w zakresie stopni naukowych i tytułu
naukowego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
3.7. opiniowanie wniosków w sprawach
w przypadkach określonych w statucie,

zatrudniania

i

zwalniania

pracowników

3.8. podejmowanie innych uchwał określonych w ustawie lub statucie.
4. Dziekanowi przysługuje prawo złożenia odwołania od uchwały rady wydziału do senatu.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały.
§6 Dziekan
1. Dziekan jest najwyższym organem jednoosobowym wydziału.
2. Dziekanem może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym
doktora habilitowanego zatrudniony w Politechnice Gdańskiej jako podstawowym miejscu
pracy. Funkcji dziekana nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego
w innej uczelni.
3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem
doktorantów i studentów wydziału.
4. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dziekana określają przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut Politechniki Gdańskiej.
5. Do kompetencji dziekana należy w szczególności:
5.1. dbanie o rozwój i reprezentowanie wydziału na zewnątrz;
5.2. zwoływanie posiedzeń Rady Wydziału i przewodniczenie im, z wyjątkiem posiedzeń,
na których oceniana jest jego działalność;
5.3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników
w przypadkach określonych w statucie oraz nagradzania i awansowania pracowników;
5.4. realizacja uchwał rady wydziału w zakresie jego kompetencji;
5.5. powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana;
5.6. dysponowanie środkami finansowymi wydziału zgodnie z zasadami ustalonymi przez
senat, rektora i radę wydziału;
5.7. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
5.8. podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
5.9. dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;

5.10. ustalanie szczegółowych planów zajęć prowadzonych na wydziale;
5.11. rozdział zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
5.12. podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych
z innymi wydziałami oraz uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi;
5.13. tworzenie warunków do udziału pracowników i studentów we współpracy krajowej
i międzynarodowej;
5.14. wdrażanie i doskonalenie wewnętrznych systemów jakości kształcenia oraz
podejmowanie innych działań projakościowych;
5.15. wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione
w Uczelni;
5.16. decydowanie, w porozumieniu z samorządem studentów, o rozdziale funduszu
pomocy materialnej dla studentów;
5.17. podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji innych
organów Uczelni lub kanclerza.
6. Dziekan kieruje działalnością wydziału przy pomocy prodziekanów. Liczbę prodziekanów,
od dwóch do czterech, określa dziekan - elekt.
7. Dziekana w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego prodziekan.
8. Dziekan
może
upoważnić
inne
osoby
do
podejmowania
decyzji
w określonych sprawach, a także powierzyć im nadzór nad realizacją niektórych zadań.
9. Dziekanowi, rektor może udzielić pełnomocnictw/upoważnień do określonych czynności
prawnych, w tym:
9.1. zawierania umów cywilno – prawnych z podmiotami prawa, dotyczących:
 zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie dysponowania posiadanymi
środkami finansowymi, zgodnie z Regulaminem Gospodarki Finansowej
Politechniki Gdańskiej;
 prac i usług realizowanych przez wydział;
9.2. podpisywania umów w sprawie zamówień publicznych na potrzeby Politechniki
Gdańskiej w ramach dysponowanych środków finansowych.
9.3. do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia postępowań obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi na
potrzeby Politechniki Gdańskiej w ramach dysponowanych środków finansowych.
10. Dziekan wydziału, prodziekani oraz dyrektor administracyjny wydziału stanowią kolegium
dziekańskie, zwoływane przez dziekana.

§7 Prodziekani
1. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej
doktora i zatrudniony w Politechnice Gdańskiej jako podstawowym miejscu pracy. Funkcji
prodziekana nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej
uczelni.
2. Kompetencje i zakres obowiązków prodziekanów zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym i Statutem Politechniki Gdańskiej określa dziekan.
3. Dziekan wydziału upoważnia prodziekanów do działalności w zakresie kompetencji
określonych na podstawie §23 Statutu.
4. Prodziekan ds. Nauki
4.1. organizuje, koordynuje i prowadzi nadzór nad działalnością naukową wydziału,
4.2. nadzoruje gospodarkę środkami finansowymi związanymi z realizacją działalności
statutowej i badawczej – w szczególności przygotowanie wniosków o finansowanie
podstawowej działalności statutowej wydziału, przygotowuje rozdział funduszy,
opracowuje raporty z ich wykorzystania,
4.3. przygotowuje materiały do parametrycznej oceny działalności wydziału,
4.4. nadzoruje sprawy związane z prowadzeniem badań naukowych, ochroną patentową
i własności intelektualnych oraz wdrożeń,
4.5. odpowiada za sprawy związane z komercjalizacją działalności badawczej,
4.6. współpracuje w imieniu wydziału z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w zakresie badań naukowych, działalności ogólnotechnicznej oraz inwestycji
związanych z badaniami,
4.7. nadzoruje współpracę z zagranicą w zakresie badań naukowych,
4.8. nadzoruje sprawy dotyczące studiów doktoranckich oraz uprawnień ich uczestników,
4.9. nadzoruje podział nagród za działalność naukową,
4.10. współpracuje z Senacką Komisją ds. Nauki,
4.11. nadzoruje działalność redakcji Polish Maritime Research,
4.12. współpracuje z Biblioteką Główną i Wydawnictwem Politechniki Gdańskiej,
4.13. realizuje inne zadania powierzone przez dziekana wydziału.
5. Prodziekan ds. Kształcenia
5.1. odpowiada za realizację procesu dydaktycznego wydziału na wszystkich poziomach
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

5.2. ocenia i kontroluje pracę poszczególnych jednostek organizacyjnych wydziału oraz
nauczycieli akademickich pod kątem realizacji programów studiów,
5.3. nadzoruje merytoryczną działalność dziekanatu wydziału,
5.4. zarządza sprawami finansowymi wydziału dotyczącymi działalności dydaktycznej
wydziału, w tym działalności studenckiej,
5.5. nadzoruje podział nagród za działalność dydaktyczną i wychowawczą,
5.6. nadzoruje całość spraw związanych z realizacją programu studiów przez studentów na
wszystkich poziomach studiów,
5.7. kontroluje przebieg studiów studentów zagranicznych,
5.8. sprawuje opiekę nad działalnością samorządu studenckiego wydziału,
5.9. sprawuje opiekę nad studencką działalnością naukową i kulturalną,
5.10. nadzoruje opracowywanie i realizację planu studenckiej działalności socjalno –
wychowawczej,
5.11. nadzoruje dyscyplinarne sprawy studentów,
5.12. organizuje obrony prac dyplomowych,
5.13. współpracuje z prodziekanem ds. Organizacji Studiów w zakresie rozwoju procesu
kształcenia,
5.14. współpracuje z władzami uczelni i innymi wydziałami w zakresie spraw kształcenia,
5.15. realizuje inne zadania powierzone przez dziekana wydziału.
6. Prodziekan ds. Organizacji Studiów
6.1. Inicjuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju procesu dydaktycznego na wydziale
i organizacji sposobów jego realizacji,
6.2. zarządza ramami organizacyjnymi procesu dydaktycznego w tym rozwojem modeli,
programów i systemu kształcenia,
6.3. bierze czynny udział w analizach ryzyka występujących zagrożeń,
6.4. prowadzi nadzór nad programami i systemami zapewniającymi jakość kształcenia,
6.5. kieruje przygotowaniem dokumentacji dotyczącej akredytacji kierunków kształcenia,
6.6. koordynuje działań marketingowych w odniesieniu do oferty dydaktycznej wydziału,
6.7. kieruje Komisją Programową; współpracuje z kierownikami kierunków i specjalności,

6.8. prowadzi nadzór nad
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6.9. współpracuje z prodziekanem ds. kształcenia w zakresie realizacji procesu kształcenia,
6.10. współpracuje z władzami uczelni i innymi wydziałami w zakresie spraw kształcenia,
6.11. realizuje inne zadania powierzone przez dziekana.
§8 Dyrektor administracyjny wydziału
1. Obowiązki i uprawnienia dyrektora administracyjnego wydziału określa i aktualizuje rektor
na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii kanclerza.
Do obowiązków dyrektora administracyjnego należy w szczególności:
1.1.

kierowanie bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników zespołów i sekcji
administracją wydziału, służbami inżynieryjno - technicznymi oraz pracownikami
obsługi;

1.2.

odpowiedzialność za mienie i gospodarkę mieniem wydziału w zakresie określonym
przez przepisy prawa, Statut oraz Regulamin Organizacyjny Politechniki Gdańskiej;

1.3.

kontrola finansową jednostek organizacyjnych wydziału;

1.4.

dysponowanie środkami finansowymi związanymi z realizacją powierzonych zadań
w wysokości określonej przez dziekana;

1.5.

realizacja polityki kadrowej i płacowej w grupie pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi;

1.6.

nadzorowanie spraw bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej
pomieszczeń użytkowanych przez wydział;

1.7.

nadzorowanie prac wiązanych z inwentaryzacją i ochroną mienia wydziału oraz
likwidacją składników majątkowych wydziału;

1.8.

nadzoruje sprawy związaną z działalnością socjalno-bytową dla pracowników;

1.9.

nadzorowanie działań z zakresu rachunkowości wykonywanych przez zespół
finansowy wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

1.10. akceptacja faktur i rachunków pod względem formalno – prawnym;
1.11. współpraca z dziekanem w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej wydziału;
1.12. przygotowywanie opracowań i analiz z wykorzystania środków finansowych
przydzielanych wydziałowi z budżetu i innych źródeł;
1.13. przygotowanie planu rzeczowo - finansowego wydziału, planu
publicznych, przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych;

zamówień
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1.15. współpraca z komisjami wydziałowymi;
1.16. współpraca z centralnymi służbami administracyjnymi i inżynieryjno-technicznymi
uczelni;
1.17. realizacja innych zadań powierzonych przez dziekana i prodziekanów wydziału.
2. W rozumieniu administracyjnym jest przełożonym wszystkich pracowników administracji
i technicznych wydziału.
3. Dziekanat, sekretariat centralny i katedr, biura, zespoły i samodzielne stanowiska podlegają
kierownictwu merytorycznemu dziekana, właściwego prodziekana lub odpowiednio
kierownika.
4. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi ustala dyrektor administracyjny wydziału w porozumieniu
z dziekanem albo z kierownikami katedr w przypadku pracowników zatrudnionych
w katedrach.
5. Pod nieobecność dyrektora administracyjnego czynności należące do jego wyłącznej
kompetencji wykonuje wyznaczony przez niego pracownik.
§9 Jednostki organizacyjne
1. Jednostkami organizacyjnymi wydziału są katedry oraz inne jednostki wskazane
w schemacie organizacyjnym wydziału.
2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziału tworzy, przekształca i znosi rektor na
wniosek dziekana, zaakceptowany przez Radę Wydziału.
3. Kierownikiem katedry może być profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w Politechnice
Gdańskiej jako podstawowym miejscu pracy.
4. Kierownika katedry powołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę
Wydziału. Powołanie następuje na czas nie dłuższy niż cztery lata i może być odnawialne.
5. Kierownik jednostki jest przełożonym pracowników zatrudnionych w tej jednostce.
Rozdział 4. Ramowe zakresy działania administracji wydziału
§10
1. W administracji wydziału mogą być tworzone :
a) sekcje,
b) dziekanat, biura i zespoły jako jednostki równorzędne sekcji,

c) sekretariaty,
d) samodzielne stanowiska pracy.
2. Jednostki administracji wydziału powołuje, przekształca i likwiduje dziekan na wniosek
dyrektora administracyjnego wydziału.
3. Jednostkami administracji wydziału kieruje dyrektor administracyjny wydziału. Dyrektor
administracyjny wydziału podlega bezpośrednio dziekanowi.
4. W sprawach, które wymagają decyzji kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
sekretariaty tych jednostek podlegają nadzorowi merytorycznemu kierowników jednostek.
§11 Zakres działalności administracji wydziału obejmuje m.in.:
1. przygotowanie, obsługę administracyjną i realizację decyzji władz wydziału i Rady
Wydziału;
2. obsługę administracyjną spraw pracowniczych, w tym kadrowo - płacowych, prowadzenie
sekretariatu;
3. przygotowanie, dokumentowanie i prowadzenie gospodarki finansowej wydziału;
4. ewidencję i analizę przychodów i rozchodów;
5. obsługę procedury zamówień publicznych;
6. obsługę administracyjną dydaktyki i studentów, w tym pomocy materialnej i bytowej;
7. realizację zakupów aparatury i materiałów;
8. obsługę administracyjną inwentaryzacji i likwidacji mienia wydziału;
9. zarządzanie mieniem wydziału, w tym prowadzenie obsługi technicznej obiektów
i gospodarkę materiałową;
10. obsługę administracyjną związaną z badaniami naukowymi oraz pracami zleconymi;
11. obsługę administracyjną związaną z procedurami dotyczącymi uzyskiwania stopni i tytułu
naukowego.
§12 Przy wykonywaniu swoich zadań administracja wydziału zobowiązana jest do ścisłego
współdziałania w drodze uzgodnień, konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów
i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad powierzonymi zadaniami.
§13 Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi ustala dyrektor administracyjny wydziału w porozumieniu
z dziekanem lub odpowiednimi prodziekanami wydziału, zaś zatrudnianych w jednostkach
organizacyjnych – dodatkowo z kierownikami katedr.

§14 Filia Nr 4 Biblioteki Głównej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa jest jednostką
o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych działającą w jednolitym systemie
biblioteczno-informacyjnym Politechniki Gdańskiej.
§15 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla
jego uchwalenia i zatwierdzenia.
§16 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez rektora na wniosek dziekana,
zaopiniowany przez Radę Wydziału.
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