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Nazwa procedury: 
Wydziałowa procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć 

Nr procedury: WTiICh/0-III/4/W Wersja: 2 
Data zatwierdzenia: 

10.07.2018 r. 
Stron: 

4 

OPRACOWAŁA: 
Wydziałowa Komisja  

ds. Jakości Kształcenia (WKJK) 

WŁAŚCICIEL PROCEDURY: 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 

ZATWIERDZIŁ: 
Dziekan WTiICh 

 
1. Cel i zakres procedury 
Procedura określa zasady doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć prowadzonych na Wydziale Techno-
logii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. Procedura dotyczy zajęć dydaktycznych prowadzonych po raz 
pierwszy w ramach nowo uruchamianych kierunków studiów, specjalności, studiów doktoranckich, studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcających lub prowadzonych po raz pierwszy przez danego nauczyciela 
akademickiego.   
Do ogólnych zasad doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć na Wydziale Technologii i Inżynierii Che-
micznej, należą: 

1. Obciążenie nauczycieli obowiązkami dydaktycznymi powinno być w miarę możliwości równomierne.  
2. Zlecając daną formę zajęć́ dydaktycznych, kierownik jednostki uwzględniając kwalifikacje nauczyciela 

akademickiego, przydziela wykłady, konwersatoria, seminaria oraz prowadzenie prac dyplomowych 
nauczycielom z najwyższymi kwalifikacjami (z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora 
habilitowanego), natomiast pozostałe formy zajęć́ (ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub laboratoryj-
ne) – nauczycielom ze stopniem naukowym doktora lub z tytułem zawodowym magistra.  

3. Odpowiedzialność za przedmiot, w ramach którego prowadzenie wykładu zostało powierzone po raz 
pierwszy nauczycielowi ze stopniem naukowym doktora lub stopniem zawodowym magistra powinno 
spoczywać na nauczycielu posiadającym wyższe kwalifikacje (z tytułem naukowym lub stopniem na-
ukowym doktora habilitowanego).  

4. Powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom ze stopniem naukowym doktora lub stopniem za-
wodowym magistra po raz pierwszy wymaga zgody Rady Wydziału prowadzącego kierunek studiów.  

5. Powierzenie prowadzenia prac dyplomowych przez nauczyciela ze stopniem naukowym doktora po 
raz pierwszy wymaga zgody Rady Wydziału WTiICh.  

6. Sposób oceny kwalifikacji nauczyciela akademickiego powinien być zgodny z kryteriami zawartymi w 
graficznym schemacie niniejszej procedury.  

 
2. Sposób postępowania 

Lp. Działanie Opis Odpowiedzialni 
Termin  

realizacji 

1. 

Wyznaczenie jed-
nostki odpowiedzial-
nej za prowadzenie 

przedmiotu 

Po uwzględnieniu profilu oraz możliwości reali-
zacji zajęć wyznacza się jednostkę odpowie-
dzialną za prowadzenie przedmiotu. 

Dziekan w poro-
zumieniu z kie-
rownikami jed-
nostek organi-

zacyjnych 

Do 15 czerwca 
(zajęcia prowa-
dzone w seme-
strze zimowym)  
Do 1 listopada 
(zajęcia prowa-
dzone w seme-

strze letnim) 

2. 

Wyznaczenie nau-
czyciela odpowie-

dzialnego za prowa-
dzenie przedmiotu. 

W celu powołania osoby odpowiedzialnej za 
prowadzenie przedmiotu weryfikuje się kadrę 
dydaktyczną wyznaczonej jednostki pod wzglę-
dem spełniania kryteriów (zgodnie z załączni-
kiem 1) 

Kierownik jed-
nostki organiza-

cyjnej 

Do 30 czerwca 
(zajęcia prowa-
dzone w seme-
strze zimowym)  
Do 15 listopada 
(zajęcia prowa-
dzone w seme-
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strze letnim) 

3. 
Wybór nauczycieli 

współprowadzących 
przedmiot 

Nauczyciele współprowadzący przedmiot wybie-
rani są zgodnie z ich kompetencjami oraz wy-
mogami stawianymi przez określone kryteria 
(zgodnie z załącznikiem 1) 

Kierownik jed-
nostki organiza-
cyjnej w poro-

zumieniu z nau-
czycielem od-
powiedzialnym 
za prowadzenie 

przedmiotu 

Do dwóch tygo-
dni po punkcie 2 

4.  
Weryfikacja doboru 
kadry dydaktycznej 

Propozycje kierowników jednostek dotyczące 
doboru kadry do realizacji zajęć są opiniowane 
przez odpowiednie Rady programowe 

Rada progra-
mowa odpo-

wiednia dla kie-
runku kształce-

nia 

Do dwóch tygo-
dni po punkcie 3 

5. Obsada zajęć 
Po uwzględnieniu propozycji kierowników jedno-
stek Dziekan ustala ostateczną obsadę zajęć 
dydaktycznych. 

Dziekan 
 

Do 31 sierpnia 
(zajęcia prowa-
dzone w seme-
strze zimowym)  
Do 31 stycznia 
(zajęcia prowa-
dzone w seme-

strze letnim) 

6. 
Realizacja zajęć z 

przedmiotu 

Bieżąca analiza i weryfikacja efektów kształce-
nia w oparciu o sylabus przedmiotu i opinie stu-
dentów. 

Nauczyciel od-
powiedzialny za 

prowadzenie 
przedmiotu oraz 

nauczyciele 
współprowadzą-

cy 

W trakcie roku 
akademickiego 
zgodnie z pla-
nem studiów 

7. 
Weryfikacja jakości 

realizacji przedmiotu 

Weryfikacja jakości realizacji przedmiotu doko-
nywana jest na podstawie wyników  
z okresowej oceny nauczyciela, ankiety stu-
denckiej, hospitacji zajęć, oceny realizacji zakła-
danych efektów kształcenia oraz kontroli sylabu-
sów. 

Dziekan i Rady 
Programowe 

W trakcie roku 
akademickiego, 
w czasie reali-
zacji zajęć z 
przedmiotu 

8. Sprawozdanie 
Dziekan sporządza sprawozdanie z doboru ka-
dry dydaktycznej do realizacji zajęć za miniony 
rok akademicki. 

Dziekan 
Październik na-
stępnego roku 
akademickiego 

3. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
Zm.).  

 UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 
dnia 28 czerwca 2010 r. 

 ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie rocznego wymiaru zajęć dydak-
tycznych oraz trybu obniżania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych 

4. Załączniki 
Graficzne przedstawienie procedury doboru kadry do realizacji zajęć  
5. Wykaz zmian 

Edycja nr Data edycji Opis zmiany 
1. 11.07.2017 Zmiana nazwy procedury:  

z „Dobór kadry dydaktycznej do realizacji zajęć”  
na „Wydziałowa procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć”. 

2.  11.07.2017 Zmiana nazwy właściciela procedury:  
z „Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej”  
na „Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie” 

3.  Zmiana celu i zakresu procedury z ” Procedura określa zasady postępowa-
nia przy doborze kadry dydaktycznej do realizacji zajęć prowadzonych na 
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. 
Do ogólnych zasad doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć na Wy-
dziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, należą: 
1.Obciążenie nauczycieli obowiązkami dydaktycznymi powinno być w miarę 
możliwości równomierne. 
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2.Przy wyborze osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne w formie wykładu, 
pierwszeństwo mają nauczyciele samodzielni. Prowadzenie wykładów przez 
nauczycieli niesamodzielnych powinno być uzasadnione i zatwierdzone 
przez Radę Wydziału. 
3.Seminaria są prowadzone przez nauczycieli samodzielnych.”  
Na 
„Procedura określa zasady doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć 
prowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w 
Szczecinie. Procedura dotyczy zajęć dydaktycznych prowadzonych po raz 
pierwszy w ramach nowo uruchamianych kierunków studiów, specjalności, 
studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcają-
cych lub prowadzonych po raz pierwszy przez danego nauczyciela akade-
mickiego.   
Do ogólnych zasad doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć na Wy-
dziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, należą: 
1. Obciążenie nauczycieli obowiązkami dydaktycznymi powinno być w miarę 
możliwości równomierne.  
2. Zlecając daną formę zajęć́ dydaktycznych, kierownik jednostki uwzględ-
niając kwalifikacje nauczyciela akademickiego, przydziela wykłady, konwer-
satoria, seminaria oraz prowadzenie prac dyplomowych nauczycielom z naj-
wyższymi kwalifikacjami (z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dok-
tora habilitowanego), natomiast pozostałe formy zajęć́ (ćwiczenia audytoryj-
ne, projektowe lub laboratoryjne) – nauczycielom ze stopniem naukowym 
doktora lub z tytułem zawodowym magistra.  
3. Odpowiedzialność za przedmiot, w ramach którego prowadzenie wykładu 
zostało powierzone po raz pierwszy nauczycielowi ze stopniem naukowym 
doktora lub stopniem zawodowym magistra powinno spoczywać na nauczy-
cielu posiadającym wyższe kwalifikacje (z tytułem naukowym lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego).  
4. Powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom ze stopniem nauko-
wym doktora lub stopniem zawodowym magistra po raz pierwszy wymaga 
zgody Rady Wydziału prowadzącego kierunek studiów.  
5. Powierzenie prowadzenia prac dyplomowych przez nauczyciela ze stop-
niem naukowym doktora po raz pierwszy wymaga zgody Rady Wydziału 
WTiICh.  
6. Sposób oceny kwalifikacji nauczyciela akademickiego powinien być zgod-
ny z kryteriami zawartymi w graficznym schemacie niniejszej procedury” 

  Zmiana terminu realizacji pkt 1 z „czerwiec (przed rozpoczęciem kolejnego 
roku akademickiego)” na „Do 15 czerwca (zajęcia prowadzone w semestrze 
zimowym) Do 1 listopada (zajęcia prowadzone w semestrze letnim)” 

  Zmiana terminu realizacji pkt 2 z „lipiec (przed rozpoczęciem kolejnego roku 
akademickiego)” na Do 30 czerwca (zajęcia prowadzone w semestrze zimo-
wym) Do 15 listopada (zajęcia prowadzone w semestrze letnim)” 

  Dodano pkt 4 Weryfikacja doboru kadry dydaktycznej 

  Zmiana terminu realizacji pkt 5 z „Nie później niż do końca sierpnia (przed 
rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego)” na „Do 31 sierpnia (zajęcia 
prowadzone w semestrze zimowym) Do 31 stycznia (zajęcia prowadzone w 
semestrze letnim)” 
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Załącznik 1 
Graficzne przedstawienie procedury doboru kadry do realizacji zajęć 

 
 

Dziekan Wydziału 

Wyznaczenie osoby  

odpowiedzialnej za 

prowadzenie przedmiotu 

Wyznaczenie nauczy-

cieli współprowadzą-

cych przedmiot 

Dziekan Wydziału z 

osobą odpowiedzialną 

za prowadzenie  

przedmiotu 

Kierownik jednostki  

organizacyjnej 

KRYTERIA OCENY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO 

PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

ASYSTENT/ADIUNKT 

Udokumentowany, zgodny z 

kierunkiem i programem 

kształcenia profil wykształcenia 

uwzględniający: 

- kierunek i specjalizację ukoń-

czonych studiów 

- tematykę pracy magister-

skiej/doktorskiej/habilitacyjnej 

- zainteresowania naukowe 

- dorobek naukowy. 

WYKŁADOWCA 

Udokumentowany, zgodny z 

kierunkiem i programem 

kształcenia profil wykształ-

cenia uwzględniający: 

- obszar nauk technicznych 

- dziedzinę i dyscyplinę na-

uk zgodną z prowadzonym 

przedmiotem 

- dorobek naukowy. 

 

 

PROFESOR 

Udokumentowany, zgodny z 

kierunkiem i programem 

kształcenia profil wykształ-

cenia uwzględniający: 

- obszar nauk technicznych 

- dorobek naukowy. 

 

Kryteria nie zostały 

spełnione 

Kryteria zostały speł-

nione 

Zastosowanie procedury zatrudnienia 

nauczyciela spełniającego kryteria 

Przydzielenie nauczycie-

lowi danego przedmiotu 

S
y

tu
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m
o
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ca
 r

ea
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-
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cj

ę 
za

ję
ć 

p
rz

ez
 n

au
cz

y
ci

el
a 

Nieobecność na-

uczyciela (powy-

żej 14 dni) 

Ustanie stosunku 

pracy 

Negatywna ocena 

jakości realizo-

wanego przed-

miotu 

WERYFIKACJA JAKOŚCI REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU 

Okresowa ocena 

pracownika 

zg. z procedurą 

WTiICh/O-III/6/W 

Ankiety studenc-

kie zg. z procedurą 

WTiICh/O-II/3/W 

 

Hospitacje 

zg. z procedurą 

WTiICh/O-

III//1/U 

Kontrole sylabu-

sów zg. z procedu-

rą  

WTiICh/O-I/4-W i 

WTiICh/O-I/3-W 

 

Ocena realizacji 

zakładanych efek-

tów kształcenia zg. 

z procedurą 

WTiICh/O-I/3-W 

 

 OCENA JAKOŚCI REALIZACJI PRZEDMIOTU 


