Zarządzenie Dziekana nr 1512017 z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie obowiązku odbywania dyżurów (konsultacji) na Wydziale Chemii
Działając na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 93lWI6 z dnta 6
paŹdzierntka 2016 roku w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnianta
JakoŚci Kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim oraz Uchwały Rady Wydziafu Chemii UG nr
O3l12 z dnia 12 września2012 roku w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia JakoŚci
Kształcenia na Wydziale Chemii IJG znządza się, co następuje:
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obowiązek odbywania dyzurów (konsultacji) w siedzibie Wydziału Chęmll przy ul Wita
Stwosza 63 w Gdańsku obejmuje wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych,
naukowych i dydaktycznych Wydziału zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełn5'm
wymiarze czasv pracy oraz doktorantów.
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l. obowiązek,
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o któryrrr mowa w par. 1 podlega wykonaniu wg następujących zasad..

W okresie od 1 wrześniado 30 czerwcakazdego roku akadęmickiego pracownicy mają
obowiązek odbycia co najmniej jednego dyzuru w wymiarze nie mniejszym niz 2
godziny zegarowe w kazdyrn tygodniu, natomiast doktoranci co najmniej jeden dyzur
w wymiarze nie mniej szym ntz 1 godzina zegarowa w kazdyrr tygodniu.
Kierownicy jednostek organizacyjnych na Wydzia|e zobowiązani są przedstawić
hatmonogram odbywania dyŻurów (konsultacji) przez pracowników i doktorantów
zatrudnionych w swoich jednostkach do Prodziekana ds. Kształcenia i Rozwoju w
terminie do 15 paż,dzierntka (semestr zimowy) oraz do 28 lutego (semestr letni)
btezącego roku akademickiego, w wersji elektronicznej' a takze niezwłocznie
powiadamiac okazdej zmianie w tym harmonogramie.
Infotmacje o harmonogramie wywieszane są na drzwiach gabinetów pracowników i
doktorantów udzielających konsultacji oraz przy drzwtach wejściowych do
poszczegolnych j ednostek organi zacyjny cb.
Pracownik, który nie moze odbyć dyzuru zobowiązany jest powiadomić o tym swojego
bezpoŚredniego przełozonego i studentów, a ponadto umieśció stosowną informację na
dr zvt tach swego gab inetu.

2. Do

przeprowadzania hospitacji pod względem terminowoŚci odb}r,vania dyzurow
(konsultacji) upowaznia się prodziekana ds. kształcenia i rozwoju.
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Zarządzente wchodzi w iycie z dniem podjęcia.

J częrwca

201 3 roku.

