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ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 28 września 2018r.     

 

w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole     

                  Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
 

Na podstawie § 18 pkt. 1 ppkt. 1 Statutu WSZŚ w Tucholi i pkt. I ppkt. 3 załącznika                   

do uchwały nr 195 Senatu WSZŚ w Tucholi z dnia 28.09.2012r. w sprawie określenia zasad 

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych                                        

dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych 
 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego                         

w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ustala dziekan. 

2. Nauczyciele akademiccy WSZŚ w Tucholi są zobowiązani: 

a) prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową oraz podnosić swoje 

kwalifikacje zawodowe, 

b) prowadzić zajęcia dydaktyczne z troską o wysoką jakość kształcenia i rozwijać ofertę 

edukacyjną WSZŚ w Tucholi, 

c) podejmować działania zmierzające do kształtowania u studentów właściwych postaw 

obywatelskich i zawodowych, 

d) uczestniczyć w pracach organizacyjnych WSZŚ w Tucholi. 

 

§ 2 

1. Do obowiązków nauczyciela akademickiego należy w szczególności:  

a) terminowe opracowywanie kart do prowadzonych przedmiotów oraz podawanie                           

ich do wiadomości studentów; szczegółowy program przedmiotu powinien wskazywać                        

na praktyczne zastosowania oraz zawierać informacje dotyczące literatury, form oceniania 

i zaliczania zajęć, 

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem 

merytorycznym i metodycznym; liczba godzin dydaktycznych do realizacji powinna być                 

w pełni wykonana, 

c) prowadzenie w okresie zajęć dydaktycznych konsultacji dla studentów w wymiarze                          

1 godziny podczas każdego zjazdu, na którym dany nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia; 

konsultacje mają służyć pomocą studentom w zakresie przyswajania wiedzy i umiejętności,                  

a także dyskusjom nad materiałem obejmującym program nauczania wszystkich przedmiotów 

prowadzonych przez danego nauczyciela akademickiego; o terminach i godzinach konsultacji, 
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uzgodnionych z dziekanem, nauczyciel akademicki powiadamia studentów najpóźniej                           

na drugich zajęciach w ramach przedmiotu, 

d) uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w WSZŚ w Tucholi i udział                   

w publikowaniu ich wyników, 

e) publikowanie co najmniej jednego artykułu naukowego rocznie afiliowanego przy Wyższej 

Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 

f) podejmowanie starań o uzyskanie zewnętrznego finansowania na badania naukowe                  

(np. granty, dotacje), 

g) wypełnianie obowiązków opiekuna prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich 

lub magisterskich), a także wypełnianie obowiązków recenzenta i egzaminatora, 

h) praca w uczelnianych lub wydziałowych komisjach i zespołach na podstawie powołań 

rektora lub dziekana, 

i) uczestniczenie w pracach organizacyjnych lub związanych z promocją WSZŚ w Tucholi                 

tj. organizacja konferencji, szkoleń, konkursów, kół naukowych, obozów naukowych, 

pełnienie funkcji opiekuna roku itp., 

j) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami  naukowymi i naukowo-

dydaktycznymi, 

k) przestrzeganie dyscypliny pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć                             

i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej), 

l) znajomość wewnętrznych przepisów, regulaminów i instrukcji obowiązujących w WSZŚ              

w Tucholi w sprawach należących do zakresu czynności pracownika (w szczególności 

Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki). 

ł) troska o mienie WSZŚ w Tucholi oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej                       

za powierzony pracownikowi sprzęt, 

m) przestrzeganie obowiązujących w WSZŚ w Tucholi przepisów w zakresie BHP                        

oraz ppoż., 

n) przestrzeganie tajemnicy służbowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu, 

o) aktywne uczestnictwo w życiu WSZŚ w Tucholi oraz zebraniach władz Uczelni                              

z pracownikami i uroczystościach uczelnianych, 

p) dbałość o dobre imię i kształtowanie pozytywnego wizerunku WSZŚ w Tucholi, 

r) zachowanie tajemnicy informacji dotyczących danych osobowych pracowników 

i studentów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (również po rozwiązaniu 

stosunku pracy), 

s) wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego 

związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi. 

2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w WSZŚ w Tucholi                        

na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego należy ponadto: 

a) nadzór merytoryczny (m.in. weryfikacja programów, koordynacja zajęć, hospitacje itd.) 

nad zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi przez innych nauczycieli akademickich                      

w ramach prowadzonego przedmiotu, 

b) organizacja i koordynacja badań naukowych w WSZŚ w Tucholi, 

c) opieka naukowa nad asystentami i adiunktami. 

 

 



3 
 

§ 2 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego ustala 

dziekan na dany rok akademicki. 

3. Dziekan jest odpowiedzialny za przygotowanie planu obciążeń dydaktycznych wszystkich 

zatrudnionych w WSZŚ w Tucholi nauczycieli akademickich oraz za prawidłowe rozliczenie 

godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich,                                   

po ich zakończeniu. 

4. Zajęcia dydaktyczne powinny być planowane i przydzielane z uwzględnieniem zasady 

kompetencji i w zależności od potrzeb. Tworząc plan obciążeń dziekan jest zobowiązany do:  

a) racjonalnego przydziału zajęć dydaktycznych między pracownikami, w szczególności 

przydziału takich form zajęć jak konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia terenowe                      

w pierwszej kolejności pracownikom na stanowisku asystenta,  

b) przestrzegania uchwał senatu WSZŚ w Tucholi i zarządzeń rektora w sprawie zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, 

c) racjonalnego ustalania liczb i liczebności studenckich grup zajęciowych, dla potrzeb 

prowadzonych przedmiotów, do możliwości dydaktycznych i finansowych WSZŚ w Tucholi 

mając na względzie jakość kształcenia. 

5. Odmowa przyjęcia zajęć dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego powinna być 

złożona na piśmie, a informacja w sprawie nieprzyjęcia obowiązków dydaktycznych powinna 

zostać zgłoszona rektorowi przez dziekana. 

6. Termin podania do wiadomości nauczycieli akademickich planów obciążeń dydaktycznych 

na dany rok akademicki to przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych                        

w danym roku akademickim. 

7. Zmiany w obciążeniach dydaktycznych nauczycieli akademickich (wynikające                             

np. ze zmiany liczby grup studenckich, liczebności grup studenckich, naboru śródrocznego, 

koniecznych zastępstw itp.) należy dokonywać i odnotowywać w formie korekt  

przydziału zajęć dydaktycznych w trakcie roku akademickiego, a informacje w sprawie 

dokonanych zmian należy na bieżąco przekazywać nauczycielom akademickim i do kwestury. 

8. Oryginał karty przydziału zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki wraz                                   

z naniesionymi na niego korektami przechowywany jest rektoracie. 

9. W przypadku niedoboru w obciążeniu dydaktycznym pracownika dziekan przed złożeniem 

planowanego obciążenia dydaktycznego wydziału (a także w trakcie trwania roku 

akademickiego, jeżeli niedobór wystąpił np. w wyniku zmniejszenia się liczby grup 

studenckich) jest zobowiązany do złożenia pisemnego wyjaśnienia rektorowi                                     

i zaproponowania sposobu uzupełnienia tego obciążenia np. poprzez wykonanie przez 

nauczyciela akademickiego zadania, które służyć będzie rozwojowi WSZŚ w Tucholi                      

lub realizację działania w ramach współpracy Uczelni ze szkołami bądź prowadzenie zajęć 

dla słuchaczy Uniwersytetów I albo III Wieku. 

10. Powierzenie prowadzenia zajęć na drodze umów cywilno-prawnych może nastąpić                           

w przypadku konieczności realizacji zajęć dydaktycznych przez specjalistów  
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z dziedziny (specjalności) niereprezentowanej przez pracowników WSZŚ w Tucholi,                           

z zakresu której przewidziany jest przedmiot w planie studiów. 

 

§ 3 

1. Okresem rozliczeniowym obciążenia dydaktycznego jest rok akademicki. 

2. Rozliczenie zajęć dydaktycznych następuje po wykonaniu wszystkich zajęć dydaktycznych 

zaplanowanych dla nauczycieli akademickich w formie comiesięcznych sprawozdań                             

z wykonania godzin dydaktycznych składanych do dziekana celem dokonania kontroli                      

i weryfikacji. 

3. Dziekan jest zobowiązany do przeprowadzenia raz w roku, po zakończeniu roku 

akademickiego, analizy struktury zatrudnienia na wydziale oraz przekazania w tej sprawie 

pisemnej informacji rektorowi. 

4. Dziekan, w celu dostosowania liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich                            

do faktycznych potrzeb dydaktycznych WSZŚ w Tucholi, jest zobowiązany złożyć rektorowi 

projekt restrukturyzacji wydziału wraz z wnioskiem o redukcję lub zwiększenie etatów. 

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje dziekan. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                                w Tucholi   

            

                                                                                    dr Krzysztof Kannenberg 


