
Zarządzenie nr 15/DzOiG/21 
Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii 

z dnia 5 lipca 2021 r. 
 

w sprawie obowiązków i zakresu kompetencji Opiekuna roku 
na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 

 
uchyla 

zarządzenie nr 3/DzOiG/17 z dnia 11 września 2017 r. 

 

Na podstawie § 7 ust. 3 z załącznika do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 120/19 z dnia 26 

września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego ze zm., zarządza się co 

następuje: 

 

§ 1 
 
1. Opiekuna roku powołuje Dziekan spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale, nie później 

niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

2. Opiekuna roku powołuje się na okres całego cyklu kształcenia oddanej pod opiekę grupy 
studentów. 

3. W sprawach dotyczących opieki nad studentami Opiekun roku podlega odpowiedniemu 
Prodziekanowi. 

4. Opiekun roku współpracuje z władzami wydziału, władzami instytutów, organami samorządu 
studenckiego oraz ze starostą roku. 

 
§ 2 

 
1. Do obowiązków opiekuna należy uczestnictwo w spotkaniu ze studentami w ramach dni 

adaptacyjnych, mającego na celu: 
 

a) przekazanie studentom podstawowych informacji na temat toku studiów i istotnych przepisów 
wewnętrznych obowiązujących na Uniwersytecie, 

b) zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu, 

c) poinformowanie studentów o kompetencjach władz nadzorujących proces dydaktyczny  
na Wydziale (Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Dziekan, Prodziekan, Dyrektor 
instytutu), 

d) pomoc przy przeprowadzeniu wyborów starosty roku. 

 
2. Do zadań opiekuna roku należy ponadto: 

a) bieżąca pomoc studentom, w szczególności pierwszego roku,  

b) współpraca ze starostą roku, 

c) informowanie studentów o procesie oceny wykładowców i prowadzonych przez nich zajęć  
w ankietach ewaluacyjnych, 

d) uczestnictwo w uroczystościach wydziałowych wraz ze studentami, 



e) reprezentowanie studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi i władzami wydziału, 

f) udział w charakterze obserwatora w egzaminach komisyjnych na wniosek zainteresowanego 
studenta. 

3. Opiekunowi mogą zostać powierzone przez władze dziekańskie inne zadania dotyczące roku, 
którego jest Opiekunem. 

4. Opiekun roku zobowiązany jest do określenia miejsca i czasu stałych konsultacji ze studentami,  
a także określenia sposobu kontaktu w sprawach pilnych. 

 
 

§ 3 
 

1. Pełnienie funkcji opiekuna roku jest brane pod uwagę podczas oceny okresowej nauczyciela 
akademickiego, w części dotyczącej działalności organizacyjnej. 

 
 

§ 4 
 

1. Okres pełnienia funkcji opiekuna roku może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia obiektywnych 
okoliczności uniemożliwiających poprawne wykonywania obowiązków. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Dziekan jednocześnie powołując nowego Opiekuna roku. 

2. Odwołanie opiekuna roku może nastąpić z powodu niewłaściwego wywiązywania się  z 
powierzonych obowiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii 
odpowiedniego Prodziekana i właściwych organów samorządu studenckiego. 

 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii 

/-/ 
dr hab. Waldemar Surosz  

profesor Uniwersytetu Gdańskiego 
…………………………………………..………………….………… 

podpis Dziekana 

 


