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ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 13 lipca 2018r.     

 

w sprawie określenia obowiązków związanych z przeprowadzeniem zaliczeń zajęć   

                  obligatoryjnych i  egzaminów  
 

Na podstawie 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 

wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin 

dydaktycznych oraz § 18 pkt. 1 ppkt. 2 Statutu WSZŚ w Tucholi 
 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Do obowiązków nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne przewidziane 

planami studiów obowiązującymi na Wydziale Inżynieryjnym Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi należy: 

1. informowanie studentów o warunkach uzyskania zaliczenia zajęć obowiązkowych,                  

a w przypadku egzaminów o ich formie, zakresie i terminie wcześniej zatwierdzonym 

przez dziekana, 

2. zweryfikowanie przed egzaminem prawa przystąpienia do niego studenta 

(sprawdzenie, czy student uzyskał zaliczenie obligatoryjnych zajęć z tego 

przedmiotu), 

3. przeprowadzenie zaliczenia zajęć obligatoryjnych (z możliwością poprawienia oceny 

niedostatecznej) i egzaminów w ustalonych wcześniej terminach w siedzibie Wyższej 

Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (zaliczenie zajęć obligatoryjnych 

odbywa się w ramach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozkładem zajęć. Egzaminy 

przeprowadzane są w terminach sesji egzaminacyjnych zatwierdzonych przez 

dziekana. Poza siedzibą Uczelni mogą być przeprowadzane zaliczenia zajęć 

terenowych), 

4. ogłoszenie wyników zaliczeń zajęć obligatoryjnych i egzaminów w systemie 

„Wirtualny Dziekanat” w terminie 14 dni od dnia ich przeprowadzenia. Oceny                         

z egzaminów ustnych są podawane studentom natychmiast po egzaminie i wpisane                 

do systemu „Wirtualny Dziekanat” nie później niż w ciągu 3 dni od daty egzaminu, 

5. sporządzenie protokołów zaliczeń zajęć obligatoryjnych i egzaminów i po ich 

podpisaniu przekazanie do dziekanatu nie później niż: w semestrze zimowym do dnia 

15 marca, w semestrze letnim do dnia 30 września. W tych samych terminach należy 

dokonać wpisów do kart okresowych osiągnięć studentów przygotowanych                        

przez dziekanat, 
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6. przekazanie pisemnych prac studentów (z podziałem na grupy zajęciowe) specjaliście 

ds. technicznych do pok. 14 w siedzibie Uczelni w terminach określonych w pkt.5. 

 

§ 2 

Do obowiązków studentów przystępujących do zaliczeń zajęć obligatoryjnych i egzaminów 

należy: 

1. zapoznanie się z warunkami zaliczenia, o których mowa w § 1 pkt.1 , 

2. okazanie na prośbę nauczyciela akademickiego przeprowadzającego zaliczenie                         

lub egzamin dowodu tożsamości lub indeksu, 

3. sprawdzenie w systemie „Wirtualny Dziekanat” ocen na swoim koncie, 

4. uzyskanie wpisów w indeksie i przekazanie go do dziekanatu w terminach:                             

w semestrze zimowym do dnia 15 marca, w semestrze letnim do dnia 30 września, 

5. zgłaszanie nauczycielowi akademickiemu przeprowadzającemu zaliczenie                               

lub egzamin w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników ewentualnych 

niezgodności, 

6. niezwłocznego informowania dziekanatu o wszelkich błędach w dokumentacji 

przebiegu studiów. 

 

§ 3 

Do obowiązków pracowników administracji Uczelni, osób zatrudnionych w Akademickim 

Biurze Karier oraz pracowników obsługi należy: 

1. przekazywanie studentom i nauczycielom akademickim informacji niezbędnych                    

do prawidłowej realizacji rozkładu zajęć i przebiegu sesji egzaminacyjnych, 

2. udzielenie studentom i nauczycielom akademickim niezbędnej pomocy                                  

w prawidłowym przebiegu zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych, 

3. przechowywanie i archiwizowanie protokołów, kart okresowych osiągnięć studentów, 

dokumentacji praktyk studenckich oraz prac pisemnych studentów po uprzednim 

sprawdzeniu ich kompletności, 

4. przygotowanie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego kart okresowych osiągnięć 

studenta, sprawdzenie zgodności zapisów w niej zawartych z protokołami oraz 

przedstawienie ich do podpisu dziekanowi. Podpisane przez dziekana karty 

przechowuje się w teczce osobowej studenta, 

5. sprawdzenie kompletności wpisów w indeksach złożonych w dziekanacie                                   

z protokołami oraz przedstawienie ich do podpisu dziekanowi.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018r. i obowiązuje od roku akademickiego 

2018/2019. 
 

                                                                                                    

                                                                                                  Rektor 

                                                                        Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem     

                                                                                               w Tucholi           

                                                                                           

                                                                                     dr Krzysztof Kannenberg 


