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R-B-SOP.014.1.53.2021 

ZARZĄDZENIE NR 53/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 7 maja 2021 r. 

 

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania zespołów dydaktycznych  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala się co następuje: 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Zespół dydaktyczny stanowi grupę pracowników badawczo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych  

i doktorantów (zwanych dalej: "nauczycielami”) skupioną wokół wspólnych tematycznie przedmiotów, 

objętych programami studiów prowadzonymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

2. Zespół dydaktyczny stanowi zaplecze kadrowe do planowania obsady zajęć, jak również stanowi forum  

do dyskusji nad efektami uczenia się oraz treściami programowymi przypisanych mu przedmiotów,  

do wymiany doświadczeń dydaktycznych związanych z realizacją przypisanych zespołowi treści programowych 

i przedmiotów określonych w ust. 1. 

 

§ 2  

Powoływanie zespołów dydaktycznych 

1. Listę proponowanych zespołów dydaktycznych przygotowuje Dziekan ds. Kształcenia/Dziekan Filii/Dyrektor 

EMBA, po zaopiniowaniu przez Radę Menedżerów/Radę Menedżerów Filii, w terminie do 15.06., a zatwierdza 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w terminie do 22.06. 

2. Zespoły dydaktyczne powoływane są przez Rektora.  

3. Zespoły dydaktyczne mogą być rozwiązywane decyzją Rektora na wniosek Dziekana ds. Kształcenia/Dziekana 

Filii lub w szczególnych przypadkach z inicjatywy własnej Rektora. 

 

§ 3  

Deklaracja przystąpienia do zespołu dydaktycznego 

1. Przystąpienie nauczycieli do zespołów dydaktycznych następuje w drodze ich indywidualnych deklaracji, 

składanych w formie elektronicznej do Dziekana ds. Kształcenia/Dziekana Filii/Dyrektora Programu EMBA  

za pośrednictwem Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich. 

2. Złożenie deklaracji udziału w zespole dydaktycznym przez nauczyciela jest obowiązkowe. 

3. Nauczyciel deklaruje udział przynajmniej w jednym zespole dydaktycznym, ale nie więcej niż w trzech. 

4. Deklaracja udziału w zespole dydaktycznym (dalej: deklaracja) powinna być zgodna z przyporządkowaniem 

nauczyciela do reprezentowanej przez niego dyscypliny lub dyscyplin naukowych.  

5. Nauczyciel może złożyć deklarację udziału w zespole dydaktycznym spoza reprezentowanej przez niego 

dyscypliny lub dyscyplin naukowych pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana ds. Kształcenia/Dziekana 

Filii/Dyrektora Programu EMBA. 
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6. Nauczyciel ma możliwość zmiany swojej deklaracji w trybie przedstawionym w ust. 1. Zmiana taka jest możliwa 

nie częściej niż jeden raz w roku. Zmiana deklaracji powinna nastąpić nie później niż do końca semestru 

zimowego . 

7. Nauczyciel, który dokonał zmiany deklaracji uzyskuje prawo do udziału w pracach nowego zespołu 

dydaktycznego od semestru letniego.  

8. Nauczyciel, który dokonał zmiany deklaracji zobowiązany jest do realizacji zajęć zgodnie z przypisanym  

mu planem na dany rok akademicki.  

9. Dziekan ds. Kształcenia/Dziekan Filii/Dyrektor Programu EMBA dokonuje kontroli poprawności deklaracji pod 

względem formalnym i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia uchybień Dziekan ds. Kształcenia/Dziekan 

Filii/Dyrektor Programu EMBA jest zobowiązany do nakazania korekty deklaracji, a pracownik jest zobowiązany 

do dokonania stosownej korekty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawiadomienia o stwierdzonej 

nieprawidłowości. Brak korekty deklaracji ze strony pracownika w/w terminie jest równoznaczne z brakiem 

złożenia deklaracji.  

10. Dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich, po dokonaniu analizy deklaracji o których mowa  

w ust.1, informuje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o nauczycielach akademickich, którzy nie wykonali 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

§ 4  

Koordynator zespołu dydaktycznego 

1. Pracami zespołu dydaktycznego kieruje koordynator zespołu dydaktycznego (dalej: koordynator).  

2. Koordynatora powołuje i odwołuje Rektor UEW na wniosek Dziekana ds. Kształcenia/Dziekana Filii/Dyrektor 

Programu EMBA lub w szczególnych przypadkach z inicjatywy własnej. 

3. Koordynator jest powoływany na okres do końca kadencji Rektora. 

4. Koordynator organizuje dyskusje zespołu dydaktycznego nad efektami uczenia się, treściami programowymi 

przedmiotów przyporządkowanych zespołowi dydaktycznemu; przy czym taka dyskusja powinna odbyć się  

nie rzadziej niż raz w czasie roku akademickiego. Wyniki dyskusji przekazywane są odpowiednim Radom 

Kierunku. 

5. Koordynator, na wniosek Menedżera kierunku/Dyrektora Programu EMBA, udziela wsparcia w zakresie 

wyznaczania autorów sylabusów, obsady zajęć oraz zastępstw dla przedmiotów przyporządkowanych 

zespołowi dydaktycznemu. 

6. Menedżer kierunku/Dyrektor Programu EMBA podejmuje ostateczną decyzję w zakresie obsady autorów 

sylabusów.  

 

§ 5 

1. Zobowiązuje się Dziekana ds. Kształcenia/Dziekana Filii/Dyrektora Programu EMBA do wykonania postanowień 

niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 31.10.2021. 

2. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

            Rektor 

 

 

                                                                                                       Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


