
Zarządzenie Nr 43/2016 

DZIEKANA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH 

z dnia 24 listopada 2016 roku 

 

w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków opiekuna roku  

 

Na podstawie § 61 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zgodnie z § 7  Regulaminu studiów  UPH w Siedlcach (2015) opiekun roku powoływany jest 

przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej spośród nauczycieli akademickich. 

Propozycje opiekunów zgłaszają dziekanowi dyrektorzy instytutów najpóźniej do 15 września 

poprzedzającego nowy rok akademicki. Opiekun powoływany jest na cały cykl kształcenia. 

 

§ 2 

Obowiązki opiekuna roku:  

1) zorganizowanie w pierwszym miesiącu zajęć studentów studiów stacjonarnych  lub 

podczas pierwszego zjazdu studentów studiów niestacjonarnych spotkania 

informacyjnego, którego celem jest: 

a) przekazanie informacji dotyczących organizacji roku akademickiego, toku studiów, 

regulaminu studiów, a także założeń systemu pomocy materialnej w UPH;  

b) zapoznanie ze strukturą organizacyjną Uczelni i Wydziału; 

c) koordynowanie wyborów starostów. 

2) wsparcie studenta w procesie adaptacyjnym, jak również w rozwiązywaniu problemów 

związanych procesem dydaktycznych, w trakcie trwania cyklu kształcenia.  

3) reprezentowanie studentów danego roku, wspierając ich w wyrażaniu opinii oraz 

formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego.  

4) monitorowanie potrzeb studentów w zakresie uzupełniania zasobów Biblioteki UPH. 

 

§ 3 

Opiekun zachęca i koordynuje aktywność społeczną studentów  na rzecz Wydziału 

 i środowiska lokalnego, współpracując w tym zakresie z samorządem studenckim, kołami 

naukowymi innymi organizacjami studenckimi, działającymi na Wydziale Humanistycznym. 

 

§ 4 

Opiekun roku współpracuje z prodziekanem ds. kształcenia i prodziekanem  

ds. studenckich, dyrekcją instytutu, a także z koordynatorami przedmiotów/modułów  

i prowadzącymi zajęcia na danym roku w zakresie realizacji procesu dydaktycznego.  

        



§ 5 

Opiekun roku utrzymuje stały  kontakt  ze starostą roku  w sprawach bieżących związanych  

z organizacją procesu dydaktycznego. 

§ 6 

Opiekun roku współpracuje z pracownikiem dziekanatu prowadzącym obsługę 

administracyjną danego roku w zakresie rozwiązywania bieżących problemów studentów. 

 

 § 7 

 Opiekun roku współpracuje z opiekunem praktyk w zakresie  realizacji programu praktyk. 

 

§ 8 

Opiekun roku wykonuje inne  zadania powierzone  przez  władze dziekańskie lub dyrekcję 

instytutu 

§ 9 

Nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków przez opiekuna sprawuje dyrektor instytutu. 

 

§ 10 

Opiekun roku składa na koniec roku akademickiego sprawozdanie ze swojej działalności  

w formie pisemnej do dyrektora instytutu.  

 

§ 11 

Realizowanie powierzonych obowiązków przez opiekuna roku w sposób należyty, stanowić 

będzie podstawę do zaliczenia tej aktywności jako części działalności organizacyjnej przy 

Ocenie nauczyciela akademickiego. 

 

§ 12 

Powyższy zakres obowiązuje wszystkich opiekunów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych I i II stopnia. 

 

§ 13 

Opiekun roku może być odwołany z pełnionej funkcji przed końcem cyklu kształcenia gdy 

zaistnieją następujące okoliczności: 

a) przyczyny obiektywne (urlop naukowy, urlop zdrowotny). Decyzję w tej sprawie 

podejmuje dyrektor instytutu; 

b) niewłaściwe wywiązywanie się z wyznaczonych zadań. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dyrektor instytutu, po zasięgnięciu opinii studentów i przedstawicieli samorządu 

studenckiego. 

 

§ 14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


