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Procedura przekładania zajęć dydaktycznych 
lub ich realizowanie w ramach zastępstwa 

Symbol: Data: 

WSZJK-ZJK-
GiGP-3  

2014-08-29 

Wydanie: Stron: 

1/2014 4 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-ZJK-GiGP-3 jest ustalenie zasad przekładania zajęć 
dydaktycznych lub ich realizowanie w ramach zastępstwa na Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 

3. TERMINOLOGIA  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Nauczyciel akademicki odpowiada za wypełnienie i przekazanie do 
Dziekanatu Formularza Zgłaszania Zastępstw lub Odrabiania Zajęć w sytuacji 
gdy nie może ich przeprowadzić osobiście, w szczególności w związku z 
usprawiedliwioną nieobecnością w pracy oraz za powiadomienie studentów o 
zaistniałej sytuacji 

4.2  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych odpowiadają za wyrażenie zgody na 
przełożenie zajęć lub ich realizację w ramach zastępstwa oraz za prowadzenie 
Ewidencji Zastępstw i Odrabiania Zajęć w Jednostce 

4.3  Prodziekani odpowiadają za wyrażenie zgody na przełożenie zajęć lub ich 
realizację w ramach zastępstwa 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1   Nauczyciel akademicki w sytuacji gdy nie może przeprowadzić osobiście 
przewidzianych w planie zajęć, w szczególności w związku z 
usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, wypełnia Formularz Zgłaszania 
Zastępstw lub Odrabiania Zajęć. Na tym formularzu musi uzyskać zgodę 
Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz zgodę Prodziekana. W przypadku 
Prodziekana – zgodę wydaje Dziekan, Dziekana –  upoważniony Prodziekan. 

5.2  Nauczyciel akademicki podaje do wiadomości studentów z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, z wyjątkiem przypadków losowych, termin 
odrabiania zajęć dydaktycznych 

5.3  Formularz Zgłaszania Zastępstw lub Odrabiania Zajęć składany jest  
w Dziekanacie i tam archiwizowany 

5.4  Kierownik Jednostki Organizacyjnej prowadzi Ewidencję Zastępstw i 
Odrabiania Zajęć. Ewidencja ta prowadzona jest dla danego roku 
akademickiego i przechowywana w sekretariacie Jednostki Organizacyjnej 
przez okres 2 lat. 
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6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

7.4 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

8. ZAŁĄCZNIKI  

8.1  Wzór Formularza Zgłaszania Zastępstw lub Odrabiania Zajęć 
8.2  Wzór Ewidencji Zastępstw i Odrabiania Zajęć 
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FORMULARZ ZGŁASZANIA ZASTĘPSTW LUB ODRABIANIA ZAJĘĆ 
 

……………………………………………………………………………………………………………… _____ - _____ - __________ ……… 
nazwa jednostki organizacyjnej data zgłoszenia (dd-mm-rrrr) Nr formularza 1 

 

Lp. Przedmiot Kierunek Spec-
jalność

Rok/ 
Sto-
pień 
kszt. 

Grupa Rodzaj 
zajęć 

Imię i nazwisko nauczyciela 
akademickiego prowadzącego 

zajęcia 

Czas realizacji zajęć: 
data i godzina 
[dd-mm-rrrr  

 godz.] 

Powiado-
miłem/am 
studentów 
o zmianie 
terminu 

zajęć 

Powód zmian w 
prowadzeniu 

zajęć: 

według 
planu faktycznie podpis 2 planowany faktyczny tak nie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Gospodarka 

nieruchomościami 
GiK GiSzN I/Io 1 W 

Radosław 
Wiśniewski 

Radosław 
Całek 

 
12-01-2013 

13.15 
18-01-2013 

15.15 □ □ Konferencja 

          
__-__-____ 

__-__ 
__-__-____ 

__-__ □ □  

Uwaga: w kolumnach 3, 4 i 7 należy używać skrótów: kol. 3: GiK – geodezja i kartografia, GP – gospodarka przestrzenna; kol. 4: GiG, GiSzN, GP, DnRN, PiIP, GG, GSiN, KN, GI, GiTI, GPiN, ZN; kol. 7: W – wykłady, Cw – 
ćwiczenia, S – seminaria. 
1 – numer formularza nadany przez nauczyciela akademickiego, np. 1/2010/RW. 
2 – podpis osoby zastępującej. 
 

 
Wyrażam zgodę  Wyrażam zgodę 

………………………………… ………………………………… 

Pieczęć i podpis Kierownika jednostki   Pieczęć i podpis Prodziekana  

Uwaga:  
1. Zajęcia dydaktyczne mogą być przekładane lub realizowane w ramach zastępstwa, w następujących przypadkach: choroba nauczyciela, wyjazdy na konferencje, seminaria i sympozja naukowe zgłoszone kierownikowi jednostki 

organizacyjnej, udział w kursach, szkoleniach zgłoszonych kierownikowi jednostki organizacyjnej, sytuacje losowe i szczególne. 
2. Zajęcia dydaktyczne powinny być odrobione przed planowym terminem zajęć lub w ciągu najbliższych dwóch tygodni po planowym terminie zajęć. 
3. W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia powinny być odrobione przed planowanym terminem zajęć lub w ciągu dwóch najbliższych zjazdów po planowym terminie zajęć. 
4. Termin odrabiania zajęć dydaktycznych powinien być podany do wiadomości studentów, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem z wyjątkiem przypadków losowych. 
5. W przypadku odrabiania zajęć kolumny 9 i 10 proszę pozostawić niewypełnione.  
6. Zmiany w zajęciach realizowanych (przekładanie lub realizowanie w ramach zastępstwa) przez kierownika przedmiotu zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej. Zmiany w pozostałych zajęciach zatwierdza kierownik 

przedmiotu. 
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EWIDENCJA ZGŁASZANIA ZASTĘPSTW LUB ODRABIANIA ZAJĘĆ 
 

……………………………………………………………………………………………………………… …………………… 
nazwa jednostki organizacyjnej rok akademicki 

 

Lp. Numer 
formularza 

Data 
zgłoszenia 

[dd-mm-rrrr] 
Przedmiot Kierunek Specjalność

Rok/ 
Sto-
pień 
kszt. 

Grupa Rodzaj 
zajęć 

Imię i nazwisko nauczyciela 
akademickiego prowadzącego 

zajęcia 

Czy 
udzielono 

zgody 
według planu faktycznie Tak/Nie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1/2010 12-01-2010 
Gospodarka 

nieruchomościami 
GiK GiSzN I/Io 1 W 

Radosław 
Wiśniewski 

Radosław Całek T 

  __-__-____          

Uwaga: w kolumnach 3, 4 i 7 należy używać skrótów: kol. 3: GiK – geodezja i kartografia, GP – gospodarka przestrzenna; kol. 4: GiG, GiSzN, GP, DnRN, PiIP, GG, GSiN, KN, GI GiTI,, GPiN, ZN; kol. 7: W – wykłady, Cw – 
ćwiczenia, S – seminaria. 
 
 
Uwaga:  

1. Zajęcia powinny być odrobione przed planowym terminem zajęć lub w ciągu najbliższych dwóch tygodni po planowym terminie zajęć. W przypadku studiów zaocznych zajęcia 
powinny być odrobione przed planowanym terminem zajęć lub w ciągu dwóch najbliższych zjazdów po planowym terminie zajęć. 

2. Termin odrabiania powinien być podany do wiadomości studentów co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. 
3. W przypadku odrabiania zajęć proszę zaznaczyć pierwszy kwadrat i wpisać datę i godzinę planowanego odrobienia. 
4. W przypadku zastępstwa proszę zaznaczyć drugi kwadrat, wpisać dane osoby zastępującej i uzupełnić formularz o podpis osoby zastępującej. 
5. Zmiany w zajęciach realizowanych przez prowadzącego przedmiot zatwierdza Kierownik jednostki organizacyjnej 
6. Zmiany w pozostałych zajęciach zatwierdza prowadzący przedmiot 


