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RADY\ilYDZIAŁUPRAWAIADMINISTRACJI
UNIWE RSYTE TU SZCZECI1§ S KIE GO
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych
prowadzonych przez pracowników akademickich
lVydziału Prawa i Administracji US

Na podstawie § 8 ust. ż pkt 1 Regulaminu studiów na

Uniwersy,tecie Szczecińskim
Szczęcińskiego z dnta
starrowiące go zńącznik do uchwŃy nr 1glż015 Senatu Uniwersyletu
26 marca2015 t.w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na UniwersYtecie Szczecińskim
co nastęPuje:
Rada Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi,

akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji US mają
ibowi%ek orgurriro*uć i prowadzić dyżury dydaktyczne oTaZ konsultacje dydaktyczne,

§ 1. pracownicy

Dyżur dydaktyczny to czas,w którym pracownicy akademiccy pozostają do dyspozycji
dydaktycznymi,
studentów i dziękarń* rpru*u.hzwlązarry.ń, pro*udzonymi zajęciarrti
pozostająvłyŁącznie
akademiocy
pracownicy
2. Konsultacje dydaktyczne to czas, w kt-órym
dydaktycznymi,
do dyspozy"ji rt rd.rrtów w spraw ach zwtryarry.ń , pro*udzonymi zajęciarni

§ 2. 1.

§ 3.1. Dyżur dydaktyczny

pracowników akademickich wydziału odbywa się

w kńdy

czwartekod godz. 12.00 do godz. 13.00.
2. Dyżur dyóaktyczny prńwników akadęmickich wydziału, którzy dojeżdżEą na zajęcia
.po"u Szcięcina'i pńwadzą zajęcia w terminach zjazdov,rych przewidziarrych organizacją
,otu ukudemickiego dla studenów studiów niestacjonarnych, odbywają się w czwartki
poprzedząące termin zjazdu,w godzinach od 12,00 do 13,00,

Pracownicy akademiccy prowadzący zajęcia w danym semestrze wyŁącznie ze
wymiarze co
studentami studiów stacjonarnylt odty*ają konsultacje dydaktyczne w
dniu.
najmniej jednej godziny zógarowej w tygodniu, w wybranymprzez siebie

§ 4.

§ 5.1.

Pracownicy akademiccy prowadzący zĄęcia

w

danym semestrze wyłącznie ze

dYdaktYczne
studentami studiów niestacjonarny.h ,ru kieńku: Prawo, odbywają konsultacje
w wymiarze co najmniej jednej gtarirry zegarowej w terminach zjazdowych przewidzianych
dla kierunku: Prawo, w wybranympTzęz siebie dniu,
2. Plan terminów konsultacji, któr" mogą wypadać w różnych terminach podczas
poszczególnych zjazdow, powinien być póa*y do wiadomości studentów na stronie
semęstrze,
intemetJwej'wydziału, nie p-óźnie.! niż w dniu poprzedzającympierwszy Ąazdw

dotyczy praco\ill}ików akademickich, dla
§ 6. obowiązek, o którym mowa W § 4 i § 5, nie
itorycr, w danym semestrze nie przewidziano zajęć dydaktycznych.

znychi konsultacji dydaktycznych nie dotYczY:
§ 7. obowiązek odbywania dyżurów dydaktyc
i) ani ustawowo woinych od pracy, z wyjątkiem sy,tuacji przeulidzianych w §5;

dni wolnych od zajęó wskazanych kazdoro cznie w uchwale Senatu US w sprawie
organizacji roku akademickiego - przerwy świąteczne , ptzerry wakacyjne, pTzerw zimowe
i dni rektorskie;
3) dni i godzin dziekńskich.

2)

w siedzibie WYdziału.
§ 8. Dyżury dydaktyczne i konsultacje dydaktyczne odbywają się

§ 9. W

czasię trwania dyżurów dydaktycznych nie odbywają się na wydziale zajęcia
dydaktyczne.
mogą odbyó się
§ 10. 1. W sfiuacji, gdy dyzur dydaktyczny lub konsultacje dydaktyczne nie
w terminach przewidzianych w §3-§5, pracownik akademicki, za zgodą Dziekana WYdziaŁu
.vqYznaczadyżur w innym
Prawa i Administracji, po uprzedniej akceptacji kierownika katedry,
terminie.
2. O zmiartie terminu dyżuru lub konsultacji dydaktycznych pracownik akademicki jest
zobowiązarry poinformować studentów przez zlecenie umieszczenia ogłoszenia na
internetowej stronie wydziału otaz przez wywieszenie ogłoszenia w widocznYm dla
studentów mie.jscu.

dydaktycznego i konsultacji dydaktycznych nie wlicza się do pensum
dydaktycznego pracownika akademickiego.

§ 11. Dyzuru

§ 12. Uchwńa zostaje podana do wiadomościprzez umieszczenie na stronie internetowej
Wydziału.

uchwała nr I36lż0I4lżC15 Rady Wydzińu Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 wrześniaż0I5 r. w sprawie dyżurów i konsultacji
dydaktycznych prowadzonych pTzęz pracowników akademickich Wydziału Prawa
i Administracji US.

§

13. Traci

moc

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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