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R-DOP.014.1.22.2017 

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 
 

w sprawie zasad realizacji przez nauczycieli akademickich i doktorantów konsultacji  
i dyżurów administracyjnych 

 
§ 1 

1. Konsultacje, służące pomocą studentom w zakresie przyswajania wiedzy i umiejętności,  
a także dyskusjom nad materiałem obejmującym program nauczania wszystkich 
przedmiotów prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, powinny odbywać się dwie 
godziny dydaktyczne (90 minut) w tygodniu w jednym bloku dwugodzinnym lub dwa razy 
po jednej godzinie dydaktycznej (45 minut). 

2. W okresie, w którym nauczyciel akademicki nie prowadzi żadnych zajęć dydaktycznych 
umieszczonych w planie studiów, ani też nie przeprowadza zaliczeń lub egzaminów z tym 
planem związanych, konsultacje należy przewidzieć w wymiarze jednej godziny 
dydaktycznej (45 minut) tygodniowo. Konsultacje te przeznaczone są m.in. dla studentów 
wpisanych warunkowo na kolejny semestr i zaliczających niezaliczony przedmiot  
lub przedmioty. 

3. Doktoranci prowadzący samodzielnie zajęcia dydaktyczne w ramach praktyki lub umowy 
cywilnoprawnej zobowiązani są do odbywania jednej godziny dydaktycznej (45 minut) 
konsultacji tygodniowo w semestrze (także w okresie sesji egzaminacyjnej, jeżeli zajęcia 
kończą się egzaminem), w którym zajęcia są przez nich realizowane. 

4. Doktoranci nieprowadzący samodzielnie zajęć dydaktycznych w danym okresie  
są zwolnieni z obowiązku konsultacji. Zaliczanie przedmiotów prowadzonych przez 
doktoranta i niezaliczonych przez studenta wpisanego warunkowo na kolejny semestr 
nadzoruje wtedy, wyznaczony przez jej kierownika, pracownik katedry, prowadzącej zajęcia 
z przedmiotów niezaliczonych przez studenta. 

5. Osoby, niebędące doktorantami Uczelni, zatrudnione w Uczelni do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej są zobowiązane  
do konsultacji w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (90 minut) tygodniowo, jeżeli umowa 
w skali roku opiewa na przynajmniej 225 godzin zajęć. W przypadku, gdy umowa w skali 
roku dotyczy mniejszej liczby godzin niż 225 obowiązuje jedna godzina (45 minut) 
konsultacji w tygodniu. W obydwu przypadkach konsultacje powinny się odbywać także  
w okresie wystawiania zaliczeń i sesji egzaminacyjnej, jeżeli prowadzone zajęcia kończą się 
egzaminem. 

6. Jeżeli osoby wymienione w ust. 5 nie prowadzą zajęć dydaktycznych w pewnym semestrze, 
to ma wtedy zastosowanie zapis z ust. 4. 

7. Terminy i miejsca konsultacji powinny być umieszczone na służbowych stronach 
internetowych nauczyciela akademickiego/doktoranta/osoby zatrudnionej na umowę 
cywilnoprawną lub na drzwiach pokoju, w którym pracownik/doktorant przyjmuje. 

8. Nieobecność w pracy, także usprawiedliwiona, nauczyciela 
akademickiego/doktoranta/osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną w dniu konsultacji 
nie zwalnia z obowiązku ich odpracowania w danym tygodniu. Należy wtedy termin 



 

 

Rektor

konsultacji przesunąć na inny dzień tygodnia. Nie ma obowiązku odpracowywania 
konsultacji w tygodniach, w których nauczyciel akademicki/doktorant/osoba zatrudniona  
na umowę cywilnoprawną z usprawiedliwionych powodów może przebywać na Uczelni  
co najwyżej jeden dzień. 

9. Wszelkie informacje o zmianie terminu konsultacji lub pomieszczenia, w którym 
konsultacje są prowadzone należy na bieżąco zamieszczać na służbowej stronie internetowej 
pracownika/doktoranta oraz na drzwiach pokoju, w którym pracownik/doktorant przyjmuje. 

10. O konieczności odbywania dyżurów administracyjnych przez nauczycieli akademickich,  
ich miejscu, terminie i czasie trwania decyduje kierownik katedry/studium. 

11. Kierownik katedry/studium jest odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania terminów 
konsultacji i dyżurów administracyjnych. 

12. Konsultacji i dyżurów administracyjnych nie zalicza się do pensum dydaktycznego 
pracownika. 

 
§ 2 

1. Traci moc Zarządzenie nr 40/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu z dnia 19 września 2006 r. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


