
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 3 czerwca 2020 roku 

  

w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna roku 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 roku Regulamin 

studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 

277)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dziekan, w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studenckiego, powołuje spo-

śród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale na dwuletnią kadencję opie-

kuna studentów pierwszego roku. 

2. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, dziekan może powołać opie-

kunów wyższych lat studiów, bądź powierzyć obowiązki w tym zakresie opiekunowi 

studentów pierwszego roku. Ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 2 

Do zadań opiekuna studentów pierwszego roku należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań na rzecz integracji studentów pierwszego roku ze społeczno-

ścią Wydziału i Uniwersytetu, 

2) informowanie studentów pierwszego roku o: 

a. aktach prawnych, zasadach współżycia społecznego i zwyczajach obowiązu-

jących na Wydziale i Uniwersytecie,  

b. prawach i obowiązkach studenta, w tym w szczególności określonych Regu-

laminem studiów, 

c. możliwościach rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym 

celu z urządzeń i środków Uniwersytetu oraz pomocy ze strony nauczycieli 

akademickich i organów Uniwersytetu, 
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d. możliwościach zrzeszaniu się w kołach i organizacjach studenckich, 

e. zasadach uczestnictwa w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożenio-

wych realizowanych na Uniwersytecie, 

f. zasadach uzyskiwania nagród i wyróżnień, 

g. zasadach korzystania z usług oferowanych przez Uniwersytet, 

h. formach wyrażaniu opinii  w  zakresie  jakości  kształcenia  i  organizacji  

pracy  na Uniwersytecie, 

3) pozyskiwanie informacji o problemach, trudnościach i postulatach studentów pierw-

szego roku związanych z realizacją programu studiów i warunkami studiowania oraz 

podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania zgłoszonych problemów i trudności, a 

także realizacji podjętych postulatów, 

4) przekazywanie władzom dziekańskim informacji oraz wniosków dotyczących pro-

blemów, trudności i postulatów studentów pierwszego roku związanych z realizacją 

programu studiów i warunkami studiowania, 

 

§ 3 

Zadania, o których mowa w § 2, opiekun studentów pierwszego roku realizuje poprzez: 

1) organizację dyżurów w wymiarze nie mniejszym niż godzina tygodniowo dla studen-

tów studiów stacjonarnych i godzina miesięcznie dla studentów studiów niestacjonar-

nych, 

2) prowadzenie konsultacji mailowych, 

3) organizację lub współorganizację szkoleń, kursów, zajęć lub wydarzeń o charakterze 

naukowym, kulturalnym, artystycznym, sportowym lub turystycznym, 

4) udział w spotkaniach władz dziekańskich z przedstawicielami organów samorządu 

studenckiego, kół naukowych i organizacji studenckich, 

5) udział w pracach Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia, 

6) współpracę z prodziekanem ds. studenckich, 

7) współpracę z organami samorządu studenckiego, 

8) współpracę ze starostami pierwszych lat studiów, 

9) opiniowanie przewidzianych w Regulaminie studiów wniosków studentów pierwsze-

go roku adresowanych do prodziekana ds. studenckich na prośbę składających, 

10) informowanie prodziekana ds. studenckich o czynach mającego znamiona przewinie-

nia dyscyplinarnego, których dopuścili się studenci pierwszego roku. 
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§ 4 

Opiekun pierwszego roku składa Dziekanowi sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa 

w § 2 najpóźniej na 30 dni po zakończeniu kadencji. 

 

§ 5 

Kadencja opiekuna studentów pierwszego roku rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 roku. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2020 roku. 

 

Dziekan 

            Wydziału Prawa i Administracji 

 

          Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 

 


