
Zarządzenie Nr 4  

Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia „Wydziałowej procedury planowania terminów konsultacji 

studentów z nauczycielami” 

Na podstawie zarządzenia nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych 

do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz § 8 pkt. 13 zarządzenia nr 117 Rektora ZUT 

z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze 

na kadencję 2020 – 2024 zarządza się co następuje: 

§paragraf 1. 

Wprowadza się „Wydziałową procedurę planowania terminów konsultacji studentów 

z nauczycielami”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§paragraf 2. 

Przestaje obowiązywać „Wydziałowa procedura planowania terminów konsultacji studentów 

z nauczycielami” (nr WTiICh/0-II/7/W) zatwierdzona przez Dziekana WTiICh w dniu 24.01.2017 r. 

§paragraf 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dziekan 
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 
 

prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 



Załącznik 
do zarządzenia nr 4 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

OPRACOWAŁA: 

Wydziałowa Komisja  

ds. Jakości 

Kształcenia (WKJK) 

Wersja: 

2 

Data zatwierdzenia: 

23.02.2021 r. 

Stron: 

2 

WŁAŚCICIEL PROCEDURY: 

Wydział Technologii i Inżynierii 

Chemicznej ZUT w Szczecinie 

ZATWIERDZIŁ: 

Dziekan 

WTiICh 

Wydziałowa procedura planowania terminów konsultacji studentów  

z nauczycielami 

1. Nazwa procedury 

Wydziałowa procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami. 

2. Cel i zakres procedury 

Procedura określa sposób planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami 

akademickimi. Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich realizujących zajęcia 

dydaktyczne na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

3. Sposób postępowania 

1. Nauczyciel akademicki realizujący zajęcia dydaktyczne w danym semestrze roku 

akademickiego na pierwszych zajęciach proponuje studentom termin konsultacji, tj. dzień 

tygodnia, zakres godzin oraz formę (stacjonarnie lub zdalnie) i miejsce ich przeprowadzenia. 

2.  Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzania konsultacji w wymiarze co 

najmniej 2 godzin tygodniowo.  

3. Termin konsultacji nie powinien kolidować z terminami zajęć studentów. 

4. Termin konsultacji nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Katedry, gdzie 

sporządzany jest zbiorczy plan konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich z danej Katedry.  

5. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do umieszczenia informacji o terminie konsultacji na 

drzwiach swojego gabinetu lub tablicy ogłoszeń właściwej Katedry. 

6. Zbiorczy plan konsultacji jednostki przekazywany jest do dziekanatu nie później niż do końca 

pierwszego miesiąca zajęć w danym semestrze.  

7. Za przygotowanie planu konsultacji odpowiedzialny jest Kierownik Katedry. 



8. Plan konsultacji wszystkich nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne  

w danym semestrze roku akademickiego podawany jest do informacji publicznej na stronie 

internetowej Wydziału. 

9. Podczas konsultacji odbywających się w formie stacjonarnej nauczyciel akademicki powinien 

być obecny we wskazanym miejscu. W przypadku konsultacji odbywających się zdalnie 

nauczyciel powinien być dostępny dla studentów na ustalonej do konsultacji aplikacji. 

Rekomenduje się korzystnie z bezpiecznych narzędzi informatycznych, takich jak np. 

MS Teams.  

 

4. Dokumenty związane 

 Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie. 

 Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora 

ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

 Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych 

do realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie. 

 Uchwała nr 48 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalania zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich oraz rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem 

tych obowiązków. 


