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ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 23 listopada 2018r.     

 

w sprawie kontroli rozliczania godzin dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania  

                  Środowiskiem w Tucholi 
 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem                        

w Tucholi ma obowiązek realizować godziny dydaktyczne zgodnie z kartą przydziału zajęć 

dydaktycznych przekazaną przez dziekana i semestralnym rozkładem zajęć. 

2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego należy sprawdzanie obecności studentów                       

na wszystkich zajęciach obowiązkowych. Sprawdzenie obecności odnotowuje się                              

na obowiązującym w Uczelni formularzu „Karta obecności na zajęciach”.  

3. Formularze „Karta obecności na zajęciach” przygotowywane są przez dziekanat                           

i przekazywane osobom prowadzącym zajęcia przez rozpoczętym zjazdem w sposób przyjęty 

w Uczelni. Karta obecności na zajęciach opatrzona pieczątką Uczelni zawiera następujące 

dane: kierunek studiów, przedmiot, prowadzący, semestr, sala, data zajęć, grupa, godziny 

odbycia zajęć, imiona, nazwiska, numery albumów studentów i puste pola przeznaczone                     

na podpisy studentów obecnych na zajęciach oraz podpis prowadzącego. Nauczyciel 

akademicki niezwłocznie po zakończeniu zajęć przekazuje wypełnioną i podpisaną Kartę 

obecności na zajęciach do dziekanatu. 

4. Po zakończonym zjeździe złożone przez nauczycieli akademickich Karty obecności                    

na zajęciach przekazywane są przez dziekanat specjaliście ds. technicznych. 

5. Specjalista ds. technicznych dokonuje sprawdzenia zgodności deklarowanych przez 

nauczyciela akademickiego terminów i godzin realizacji zajęć zawartych na złożonych 

Kartach obecności na zajęciach z semestralnym rozkładem zajęć, w terminie 3 dni 

potwierdzając tę zgodność na Kartach obecności na zajęciach. 

6. W przypadku prawidłowego wykonania przez nauczyciela akademickiego planu zajęć, 

specjalista ds. technicznych niezwłocznie przekazuje Karty obecności na zajęciach                              

do referenta administracyjnego w kwesturze. 

7. O niezgodności terminów i godzin realizacji zajęć zawartych na złożonych Kartach 

obecności na zajęciach z semestralnym rozkładem zajęć, specjalista ds. technicznych 

informuje dziekana w formie pisemnej. 

8. Rozliczenie zajęć dydaktycznych następuje po wykonaniu wszystkich zajęć dydaktycznych 

zaplanowanych dla danego nauczyciela akademickiego, w formie comiesięcznych 

sprawozdań z wykonania przez niego godzin dydaktycznych składanych w terminie do 15go 
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dnia kolejnego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych zajęć 

dokonywana jest w terminie do 26go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zrealizowano obowiązki dydaktyczne. Opóźnienie w złożeniu przez nauczyciela 

akademickiego wykazu przepracowanych godzin, skutkować może znacznym opóźnieniem 

wypłaty wynagrodzenia. Rozliczeniu podlegają jedynie godziny faktycznie zrealizowane. 

9. Referent administracyjny w kwesturze, do którego zadań należą sprawy związane                         

z rozliczaniem godzin dydaktycznych, prowadzi system indywidualnych zapisów obciążeń 

dydaktycznych nauczycieli akademickich zawierających bieżącą informację o poziomie 

wykonania planu obciążeń dydaktycznych na podstawie danych ze sprawdzonych przez 

specjalistę ds. technicznych Kart obecności na zajęciach złożonych przez nauczycieli 

akademickich. 

 

§ 2 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje dziekan. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                                w Tucholi   

            

                                                                                    dr Krzysztof Kannenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


