
 

 
Podstawa prawna:  

1. Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT w Szczecinie z 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w 
obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

2. Zarządzenia Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 21.11.2016 w sprawie zasad przekładania zajęć 
dydaktycznych 

 

1. Zakres procedury 

Określa zasady przekładania zajęć dydaktycznych 

 

2. Odpowiedzialność 

 Prodziekan ds. studenckich, 

 Kierownik jednostki organizacyjnej, 

 Pracownik dziekanatu odpowiedzialny za aktualizację rozkładów zajęć dydaktycznych 

 Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł, 

 Nauczyciel prowadzący formę zajęć w przedmiocie/module.  

 

3. Opis postępowania 

1. Nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot/moduł lub formę zajęć może dokonać zmiany 

realizacji zajęć dydaktycznych. Zmiana terminu realizacji zajęć dydaktycznych wymaga zgody 

prodziekana ds. studenckich. W tym celu nauczyciel składa u pracownika dziekanatu odpowiedzialnego 

za układanie i aktualizację rozkładów zajęć dydaktycznych pisemną prośbę o wyrażenie zgody na 

jednorazową/stałą zamianę zajęć dydaktycznych. Dokument składany do dziekanatu musi zawierać 

zgodę kierownika jednostki, w której pracuje nauczyciel.  

2. W przypadku jednorazowej zamiany terminu zajęć dydaktycznych nowy termin musi być ustalony w 

uzgodnieniu ze studentami.  

3. Pracownik dziekanatu umieszcza na podaniu adnotacje wskazując na możliwość realizacji zamiany w 

proponowanym terminie i przekazuje podanie do prodziekana ds. studenckich. 

4. W przypadku wyrażenia przez prodziekana zgody na zamianę zajęć, pracownik dziekanatu, o którym 

mowa w pkt. 1 aktualizuje rozkład zajęć dydaktycznych i przekazuje do wiadomości studentów przez 

wywieszenie go na stronie internetowej Wydziału i tablicy ogłoszeń.  
 

4. Dokumenty związane z procedurą 

--- 

Wydział Ekonomiczny 
Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego  
w Szczecinie 

NAZWA PROCEDURY: 
 

PROCEDURA PRZEKŁADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
REALIZOWANYCH NA WYDZIALE EKONOMICZNYM ZUT W 

SZCZECINIE 
Symbol procedury:  
WEkon/O-II/5 
 
Data aktualizacji: 21.11.2016 

Opracowanie: 

Prodziekan ds. kształcenia 
Prodziekan ds. studenckich 
 

Zatwierdził: 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie 



 

5. Załączniki 

Załącznik 5.1 – wzór podania o wyrażenie zgody na zamianę zajęć dydaktycznych 



Załącznik 5.1. do procedury WEkon/O-II/5 

Wzór podania o zamianę zajęć dydaktycznych 

 

 

Szczecin, dnia …………………………. 

 
 
 
 
Prodziekan ds. studenckich 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
           Proszę o wyrażenie zgody na przeniesienie jednorazowo/na stałe* zajęć dydaktycznych 

z przedmiotu …………….………………………… prowadzonych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych* 

pierwszego/drugiego* stopnia kierunek ……………………………………., rok  ………….., grupa ……………  

z dnia …………………….. na dzień …………………………. 
 
Uzasadnienie zmiany: 
 
 
 
 
………………………………………….                …………………………… 
podpis Kierownika Jednostki                    podpis Nauczyciela 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………….……………..  …………………………… 

decyzja    podpis Prodziekana  

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 


