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Nazwa procedury: 
Wydziałowa procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela  

i studenta 

Nr procedury:  
WTiICh/0-III/8e/W 

Wersja: 1 
Data zatwierdzenia: 

25.04.2017 r. 
Stron: 

2 

OPRACOWAŁA: 
Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości Kształcenia (WKJK) 

WŁAŚCICIEL PROCEDURY: 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  

ZUT w Szczecinie 

ZATWIERDZIŁ: 
Dziekan WTiICh 

 
1. Cel i zakres procedury 
Celem procedury jest określenie zasad przeciwdziałania złym praktykom w postępowaniu nauczyciela  
i studenta na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT Szczecinie. 
2. Sposób postępowania 
Za złe praktyki w postępowaniu studenta i/lub nauczyciela przyjęto naruszenie przepisów obowiązujących  
w Uczelni oraz czyny uchybiające godności nauczyciela i/lub studenta. 
Za postępowanie uchybiające godności uważa się w szczególności: posiadanie, zażywanie i rozpowszech-
nianie narkotyków, podobnie działających środków lub alkoholu. W przypadku studenta za postępowanie 
uchybiające godności uważa się również korzystanie przez niego podczas egzaminu, kolokwium lub innego 
sprawdzianu wiedzy z niedozwolonych form pomocy (procedura WTiICh_0-III_8c_W). 

Lp. Działanie Opis Odpowiedzialni 
Termin  

realizacji 

1. 
Spotkanie ze studen-
tami pierwszego roku 

Na początku semestru prodziekan ds. studenc-
kich organizuje spotkanie ze studentami pierw-
szego roku, na którym przedstawia prawa i ob-
owiązki studentów zgodnie z Regulaminem Stu-
diów Wyższych ZUT w Szczecinie. Prodziekan 
przedstawia również opiekunów, jako osoby 
pierwszego kontaktu. 

Prodziekan ds. 
studenckich 

Początek pierw-
szego semestru 

2. 

Zaistnienie złych 
praktyk w postępo-
waniu nauczyciela 

i/lub studenta 

W przypadku zaistnienia złych praktyk w postę-
powaniu nauczyciela i/lub studenta, mogą oni 
zwrócić się do powołanego przez prodziekana 
ds. studenckich opiekuna roku, celem podjęcia 
dalszych działań i wyjaśnienia zaistniałej sytua-
cji. 

Opiekun roku 
Niezwłocznie po 

zaistnieniu 

3. 

Zaistnienie czynu 
uchybiającego god-
ności nauczyciela 

i/lub studenta 

Po zaistnieniu czynu uchybiającego godności 
nauczyciela i/lub studenta, student i/lub nauczy-
ciel ma prawo złożyć pisemną skargę do dzie-
kana. Dziekan niezwłocznie rozpatruje sprawę  
i w razie potrzeby kieruje ją do odpowiedniej 
komisji dyscyplinarnej. Od decyzji dziekana 
przysługuje odwołanie do rektora. 

Dziekan 
Niezwłocznie po 

zaistnieniu 

4. 
Dodatkowe spotka-
nia ze studentami 

Opiekun i/lub prodziekan mogą zorganizować 
spotkanie (cykl spotkań), na którym zostaną 
podjęte próby przeciwdziałania zaistnienia złych 
praktyk w przyszłości. 

Opiekun i/lub 
prodziekan ds. 

studenckich 
Do ustalenia 

5. 

Monitorowanie złych 
praktyk w postępo-
waniu studenta i/lub 

nauczyciela 

Dziekan, na podstawie posiadanych informacji 
oraz informacji uzyskanych od uczelnianej komi-
sji (w tym odwoławczej) ds. studentów oraz 
uczelnianej komisji (w tym odwoławczej) ds. na-
uczycieli akademickich, sporządza sprawozda-
nie z danego roku akademickiego dotyczące 
liczby zgłoszeń i rodzajów decyzji dot. zaistnie-
nie złych praktyk w postępowaniu nauczyciela 
i/lub studenta oraz zaistnienia czynu uchybiają-
cego godności nauczyciela i/lub studenta. Dzie-
kan przekazuje sprawozdanie do WKJK.  

Dziekan 
31 października 

danego roku 
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3. Dokumenty związane 

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

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warun-
ków prowadzenia studiów.  

 Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowa-
nia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny ja-
kości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczeci-
nie 

 Obowiązujący Regulamin studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie. 

4. Załączniki 
brak 
5. Wykaz zmian 

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

z „Wykrywanie złych praktyk w pracy nauczyciela i studenta”  
na „Wydziałowa procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela i 
studenta”. 

2.  11.07.2017 Zmiana w punkcie 5, kolumna – termin realizacji: 
z „31 października” 
na „31 października danego roku” 

 
 


