UCHWAŁA NR 34
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 27 listopada 2002 roku
w sprawie organizacji procesu kształcenia
Na podstawie art. 48 ust 1 pkt 10, art. 99 oraz 101 ust. 1 ustawy z dnia 12
września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 wraz z p.zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
W trosce o zapewnienie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia Senat
uznaje za konieczne wprowadzenie zasad organizacji procesu kształcenia zmierzających
do racjonalizacji rozkładów zajęć studentów i pełnego wykorzystania czasu pracy
nauczycieli akademickich, które zostały określone na mocy art.99 oraz 101 ust 1 ustawy
o szkolnictwie wyższym przez ich zadania dydaktyczne, naukowo-badawcze lub
artystyczne i organizacyjne.
§2
Szczegółowy zakres zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich określa dziekan
wg następujących zasad:
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§3
W zakresie kształcenia artystycznego (przedmioty wymagające indywidualnego
podejścia do studenta) do zadań profesora należy kierowanie pracownia( sztuki
plastyczne) lub klasą (muzyka).
§4
Czas pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania
rozliczany jest tygodniowo.
§5
Tygodniowy rozkład czasu pracy nauczycieli akademickich winien studentom
zapewnić:
- równomierny rozkład zajęć dydaktycznych w ciągu całego tygodnia nie
przekraczający dziennie 8 godzin zajęć,
- możliwość ich współudziału w życiu naukowym lub artystycznym wydziału
poprzez uczestnictwo w cotygodniowych seminariach naukowych lub
warsztatach artystycznych,
- cotygodniowe konsultacje z przedmiotów kształcenia realizowanych zgodnie
z planem studiów.
§6
Tygodniowy rozkład czasu pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych przez
mianowanie winien zapewnić kierownictwu wydziału możliwość:
realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi planami studiów,
- organizowania stałych seminariów naukowych,
- organizowanie okresowych seminariów organizacyjno - metodycznych,
- organizowanie okresowych prac związanych z popularyzacją wyników pracy
naukowo-badawczej lub artystycznej,
- organizowanie okresowych działań związanych z popularyzacją kierunków i
specjalności kształcenia prowadzonych przez wydział.
§7
W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wydziału wymienionych § 4 - § 5
zobowiązuje się kierownictwo wydziałów do równomiernego podziału tygodniowego
czasu pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie mianowania.

§8
W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może okresowo na
wniosek dziekana, zmienić organizację czasu pracy nauczyciela akademickiego
zatrudnionego na podstawie mianowania.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 roku.
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