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Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Collegium Verum 

Struktura organizacyjna administracji ogólnouczelnianej 

i jednostek organizacyjnych niebędących jednostkami organizacyjnymi administracji 

wspierających działanie Uczelni 

 

§ 1 

Jednostki organizacyjne administracji, w tym samodzielne stanowiska pracy: 

1. Dziekanat; 

2. Biuro Karier; 

3. Wydawnictwo Collegium Verum; 

§ 2 

Jednostki organizacyjne niebędące jednostkami organizacyjnymi administracji, wspierające działanie 

Uczelni: 

1. Biblioteka Uczelni; 

2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

3. Poradnia bioetyczna i zdrowia psychicznego; 

4. Redakcja Zeszytów naukowych. 

§ 3 

Jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi: 

1. Kanclerz; 

2. Wydawnictwo Collegium Verum; 

3. Biblioteka Uczelni; 

4. Redakcja Zeszytów naukowych; 

5. Pełnomocnik rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami 

§ 4 

Jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane dziekanowi: 

1. Dziekanat; 

2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

3. Poradnia bioetyczna i zdrowia psychicznego; 

§ 5 

Zadania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy 

1. Wymienione poniżej zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 

pracy mają charakter ramowy i nie wykluczają innych obowiązków jednostek organizacyjnych 

wynikających z odrębnych aktów prawa wewnętrznego. 

§ 6 

Dziekanat 
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Do zadań Dziekanatu należy w szczególności: 

1. W odniesieniu do procesów podstawowych: 

a. Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie procesów rekrutacji, 

kształcenia i dyplomowania. 

b. Współudział we wdrażaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów zarządzania 

uczelnią, działalności naukowej, działalności usługowej 

2. W odniesieniu do procesów pomocniczych: współudział w planowaniu, wdrażaniu, 

monitorowaniu i doskonaleniu procesów zarządzania informacją, zarządzania personelem, 

utrzymania obiektów i wyposażenia, promocji, relacji z otoczeniem. 

§ 7 

Kanclerz 

Do zadań Kanclerza należy w szczególności: 

1. W odniesieniu do procesów podstawowych: 

a. Współudział w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów 

rekrutacji, kształcenia, dyplomowania, działalności naukowej, zarządzania uczelnią; 

b. Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie procesów działalności 

usługowej. 

2. W odniesieniu do procesów pomocniczych: 

a. Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie procesów zarządzania 

informacją, utrzymania obiektów i wyposażenia, promocji i relacji z otoczeniem 

b. Współudział w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów 

zarządzania personelem 

 

§ 8 

Biuro Karier 

Do zadań Biura Karier należy budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy otoczeniem społeczno-

gospodarczym Uczelni a studentami mającymi na celu umożliwienie studentom podjęcia aktywności 

zawodowej i w tym zakresie: współudział w planowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów 

kształcenia, zarządzania informacją, relacji z otoczeniem. 

§ 9 

Wydawnictwo Collegium Verum 

Do zadań Wydawnictwa Collegium Verum należy planowanie, wdrażanie, monitorowanie i 

doskonalenie pomocniczego procesu wydawniczego oraz współudział we wdrażaniu procesu 

działalności naukowej. 

§ 10 

Biblioteka Uczelni 

Do zadań Biblioteki Uczelni należy planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie procesu 

zarządzania informacją naukową w Uczelni. 

§ 11 
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Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

Do zadań Poradni psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności: 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży; 

2. Udzielanie dzieciom, młodzieży i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych; 

4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 12 

Poradnia bioetyczna i zdrowia psychicznego 

Do zadań Poradni bioetycznej i zdrowia psychicznego należy w szczególności: 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; 

2. Udzielanie porad związanych z problematyką bioetyczną, udzielanie wsparcia psychicznego, 

pierwszych porad i wskazówek diagnostycznych w sytuacji zaburzeń psychicznych, zaburzeń 

zachowania lub uzależnień; 

3. Organizowanie cyklicznych spotkań dyskusyjnych Akademii Bioetycznej; 

4. Współredagowanie pisma Życie i Płodność; 

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki bioetycznej i terapeutycznej. 

 

§ 13 

Redakcja Zeszytów naukowych 

Do zadań Reakcji Zeszytów naukowych należy planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie 

pomocniczego procesu wydawniczego w zakresie zeszytów naukowych oraz współudział we 

wdrażaniu procesu działalności naukowej. 

 

§ 14 

Pełnomocnik rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami 

1. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami koordynuje wszelkie działania 

podejmowane w Uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Formułuje procesy oraz 

przedstawia Rektorowi konkretne propozycje rozwiązań również w formie projektów 

wewnętrznych aktów prawnych. 

2. Szczegółowy zakres zadań Pełnomocnika określa odrębna decyzja Rektora. 

 


