
 
Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 

(przyjęte uchwałą Senatu nr 101/06 z dnia 01 czerwca 2006r.) 
 

Obowiązki nauczycieli akademickich zostały określone w art. 111 Ustawy. 

Sformułowane one zostały w sposób następujący: 

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: 

 a) kształcić i wychowywać studentów, 

 b) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową, 

 c) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni. 

2. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profe-

sora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie 

kadry naukowej. 

3. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani: 

 1) kształcić i wychowywać studentów, 

 2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 

 3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni. 

Biorąc pod uwagę poniższe zasady kierownik Katedry ustala szczegółowy 

zakres obowiązków nauczyciela akademickiego realizowany w ramach otrzy-

mywanego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku i przekazuje go 

pracownikowi na piśmie. 

I. Kształcenie i wychowywanie studentów 

1. Prowadzenie oraz zaliczanie zajęć w postaci: wykładów i ćwiczeń, seminariów 

dyplomowych i magisterskich, laboratoriów. Zajęcia mogą się odbywać w każ-

dym dniu tygodnia oraz poza siedzibą Uczelni. 

2. Przygotowywanie do tych zajęć konspektów, prezentacji audiowizualnych. 

3. Przeprowadzanie kolokwiów: forma i sposób udostępniania wyników, prze-

chowywania prac zostaną ustalone w zarządzeniu Rektora. 
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4. Przeprowadzanie egzaminów: forma i sposób udostępniania wyników oraz udo-

stępniania prac, a także czas przechowywania prac zostaną ustalone w zarzą-

dzeniu Rektora po konsultacjach ze społecznością akademicką. 

5. Recenzowanie prac dyplomowych, magisterskich. 

6. Odbywanie konsultacji. Zakres i wymiar czasowy zostaną ustalone w zarządze-

niu Rektora po konsultacjach ze społecznością akademicką. 

7. Sprawowanie funkcji opiekuna koła naukowego. 

8. Przygotowywanie programów i sylabusów dla przedmiotów przewidzianych w 

planie studiów. 

II. Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej 

1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie działalności finansowanej z 

         funduszu badań statutowych Katedry i w ramach funduszu badań wła-

snych   

         oraz w ramach funduszu innych badań prowadzonych przez Katedrę.  
 

2. Prowadzenie badań w ramach procedury uzyskiwania stopni naukowych i tytułu 

naukowego. 

3. Prowadzenie prac rozwojowych w ramach badań eksperymentalnych w labora-

toriach oraz z wykorzystaniem techniki komputerowej. 

4. Referowanie wyników badań na konferencjach naukowych. 

5. Publikowanie wyników badań. 

6. Uczestnictwo w popularyzacji osiągnięć naukowych. 

III. Prace organizacyjne 

1. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

Katedry (Zakładu, Instytutu). 
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2. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

Wydziału wskazanych przez Dziekana w porozumieniu z kierownikiem Kate-

dry. 

3. Podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

Uczelni wskazanych przez Rektora w porozumieniu z Kierownikiem Katedry. 

4. Organizowanie konferencji i seminariów naukowych. 

5. Uczestnictwo w pracach Komisji Senackich, Wydziałowych, Rektorskich. 

6. Odbywanie dyżurów. Zakres i wymiar czasowy zostaną ustalone w zarządzeniu 

Rektora po konsultacjach ze społecznością akademicką. 

Kierownik Katedry prowadzi rejestr obowiązków realizowanych przez pra-

cowników Katedry. 

IV. Kształcenie kadry naukowej 

1. Prowadzenie wykładów i seminariów na stacjonarnych studiach doktoranckich. 

2. Tworzenie warunków merytorycznych dla pracowników przygotowujących pra-

ce habilitacyjne. 

3. Uczestnictwo w Komisjach ds. przewodów doktorskich, ds. przewodów habili-

tacyjnych oraz ds. tytułu naukowego. 

V. Inne 

1. Pracownik zatrudniony w Akademii Ekonomicznej jako podstawowym miejscu 

pracy jest obowiązany wskazać – w formie odpowiedniego oświadczenia – 

Akademię jako uczelnię, w której jest wliczany do minimum kadrowego dla 

uprawnień dydaktycznych i uprawnień do uzyskiwania stopni doktora i doktora 

habilitowanego. 

2. Zachowanie postawy etycznej godnej nauczyciela akademickiego. 
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