
Zarządzenie Nr 91/2012/2013  

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 5 lipca 2013 r. 

 

w sprawie zasad wyznaczania dyżurów przez nauczycieli akademickich oraz określenia 
wytycznych dla kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie 
ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich  
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2, art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 572 z późn. zm.) oraz  § 47 ust. 3 pkt 2 i § 88 Statutu 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
 
 
                                                                  postanawiam, 
 
co następuje: 
 

§ 1 
 
Wprowadzam obowiązek wyznaczania dyżurów zewnętrznych przez pracowników 
Uniwersytetu będących nauczycielami akademickimi według następujących zasad: 
 
1. Dyżur zewnętrzny nauczycieli akademickich powinien wynosić dwie godziny lekcyjne 

(półtorej godziny zegarowej), przy czym możliwe jest jego dzielenie na dwie części 
liczące po jednej godzinie lekcyjnej każda (45 minut).    

2. Plan dyżurów i miejsce jego odbywania umieszcza się na stronie internetowej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów.  

3. Odwołanie, przełożenie albo przeniesienie miejsca odbywania dyżuru ogłasza się w  
miejscu pełnienia dyżuru przez wywieszenie informacji oraz na stronie internetowej 
jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów.  

4. Przez dyżur zewnętrzny rozumie się pozostawanie do dyspozycji studentów lub 
doktorantów w wyznaczonych dniach i godzinach oraz w określonym miejscu na 
Uniwersytecie.  

 
§ 2 

 
Wprowadzam wytyczne dla kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych 
dotyczące zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w tych jednostkach: 
 
1. Wytyczne dotyczą w szczególności ustalania zakresu i wymiaru obowiązków 

organizacyjnych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
2. Priorytetem dla ustalania zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich 

powinna być dostępność kadry akademickiej dla studentów i doktorantów. 
3. W przypadku usprawiedliwionej względami organizacyjnymi potrzeby wykonywania 

określonych czynności na Uniwersytecie kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej może w szczególności zobligować poszczególnych nauczycieli 
akademickich do przebywania w siedzibie jednostki. 



4. Wyznaczenie wskazanego obowiązku powinno następować z poszanowaniem praw 
pracowniczych, wymogami dotyczącymi pensum oraz ustalonego planu zajęć, a także w 
miarę możliwości uwzględniać uzasadnione wnioski nauczyciela akademickiego, 
którego dotyczą. 

5. Nauczyciel akademicki, na którego nałożono szczególne obowiązki wynikające z 
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych potrzeb danej jednostki ma prawo żądać 
uzasadnienia oraz określenia ram czasowych trwania tych obowiązków.  

                                                                      
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
                                                                                
                                                                                                            
                                                                                                              

Rektor 
 
 
 
                                                               prof. dr hab.  Janusz Ostoja-Zagórski 


