STANOWISKA DZIEKANA
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
1. ZATRUDNIANIE ASYSTENTÓW
Z uwagi na prowadzenie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej studiów doktoranckich w
dyscyplinie geodezja i kartografia na Wydziale nie będą zatrudniani asystenci. Wyjątek stanowią
przypadki, w których asystent będzie wszczynał przewód doktorski w dyscyplinie innej niż geodezja i
kartografia.
08.10.2012 r.
2. Dobre obyczaje i zasady etycznego postępowania pracowników i studentów WGiGP
Uchwałą nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku Senatu Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w
Olsztynie przyjął dokument, którego nazwa brzmi „Dobre obyczaje i zasady etycznego postępowania
pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie”.
Apeluję o to, aby
(…) w środowisku nauczycieli akademickich kompetencja w wybranej dziedzinie wiedzy (dyscyplinie
naukowej) nie pozostawała w dysonansie z kwalifikacjami natury moralnej i elementarnymi normami
moralnymi. Trzeba zabiegać, aby ten, kto jest autorytetem z powodu swojej wiedzy, dokonań
artystycznych lub technologicznych umiejętności, był autorytetem także w perspektywie moralnej, a
więc z powodu swojej mądrości, prawości, bezinteresowności, rzetelności, bezstronności,
odpowiedzialności, lojalności, życzliwości, szlachetności i wielkoduszności. (…)
(…) Pracownicy i studenci UWM, poza przestrzeganiem norm i przepisów prawa, zobowiązani są także
do przestrzegania podstawowych zasad etycznych, pielęgnowania etosu akademickiego oraz
stosowania się do dobrych obyczajów i praktyk życia akademickiego w kraju i na świecie.(…)
08.10.2012 r.
3. Poszanowanie praw autorskich i cudzej własności intelektualnej
Uchwałą nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku Senatu Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w
Olsztynie przyjął dokument, którego nazwa brzmi „Dobre obyczaje i zasady etycznego postępowania
pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie”.
Apeluję o to, aby
Nauczyciele akademiccy i studenci UWM bezwzględnie szanowali prawa autorskie i cudzą własność
intelektualną, a także wykazywali szczególną wrażliwość i reagowali na przypadki plagiatu i
intelektualnej nieuczciwości.
Każdy student po napisaniu pracy dyplomowej składa oświadczenie dotyczące możliwości
udostepnienia jego pracy dyplomowej. Promotorzy nie mogą wykorzystywać prac dyplomowych w
sytuacji, gdy student nie wyraził zgody na jej udostepnienie.
18.12.2012 r.
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4. Wnioski urlopowe osób pracujących na drugim etacie
Nauczyciel akademicki, dla którego Uniwersytet Warmińsko‐Mazurskim w Olsztynie jest pierwszym
miejscem zatrudnienia, posiadający stosowną zgodę właściwego organu uczelni na podjęcie pracy na
drugim etacie, w dniu planowanego wyjazdu do pracy na drugim etacie nie musi wypisywać wniosku
urlopowego jeżeli nie ma obowiązków:
a) dydaktycznych wynikających z realizacji zajęć,
b) związanych z godzinami konsultacji,
c) organizacyjnych,
d) badawczych,
e) innych wyznaczonych przez przełożonych.
14.05.2013 r.
5. Publikowanie prac współautorskich
W związku z wprowadzanymi na Uniwersytecie nowymi zasadami publikowania prac współautorskich
zobowiązuję wszystkich pracowników Wydziału do stosowania począwszy od listopada 2013 roku
zasady, zgodnie z którą imiona i nazwiska autorów umieszczane są w kolejności zgodnie z
deklarowanym wkładem pracy. Autor o największym wkładzie pracy umieszczany jest w pracy jako
pierwszy.
15.10.2013 r.
6. Dokonywanie wpisów w systemie USOS
Działając na podstawie §26 ust. 2 pkt 5 i 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie
w związku z powtarzającymi się przypadkami niedokonywania wpisów z przedmiotów w systemie
USOS, w terminach wyznaczonych przez Prorektora ds. kształcenia (nadmieniam, że co semestr jest
to ta sama grupa osób), informuję że w przypadku stwierdzenia braku wpisów w systemie USOS w
wymaganym terminie, z winy pracownika realizującego zajęcia dydaktyczne, będą kierowanie
stosowane wnioski do Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickiej o obniżenie
oceny za działalność dydaktyczną.
15.10.2013 r.
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