Zarzqdzenie nr 8/2019
Dziekana Wydzialu Ekonomii, Finans6w

Uniwersytetu

i Zarzqdzania

Szczecirf, skiego

z dnia 18.11.2019 roku

w sprawie procedury zglaszania oraz odrabiania nieobecnoSci na zajgciach dydakfycznych
wynikaj4cej z choroby lub innych nieprzewidzianych okolicznoSci

Dzialajqc na podstawie $ 50 ust.
zarzqdzeniem

nr

4

Regulaminu pracy Uniwersytetu Szczeciriskiego, przyjgtego

13212019 Rektora Uniwersytetu Szczeciriskiego

z

dnia 19 wrzesnia 2019 r.,

zarzqdzam. co nastgpuj e:

$1

1. W

przypadku choroby lub innej nieprzewidzianej nieobecnoSci

w pracy, kt6ra moZe

spowodowa(, zald6cenie realizacji zajg6, nauczyciel akademicki ma obowi qzek niezwlocznego

zgloszeniazaistnialej sytuacji kierownikowi katedry, w kt6rej jest zatrudniony.

2.

Kierownik katedry w porozumieniu z nauczycielem akademickim ustala spos6b realizacji
opuszczony ch zaj g(, w formie

a.

:

zastgpstwa nazajgciach, w terminie zgodnym zrczldademzajgt,,przezinnego nauczyciela

akademickiego lub,

b.

odrobienia zajgd w terminie uzgodnionym przeznauczyciela akademickiego ze studentami
po ustaniu przyczyny nieobecnoSci

3.

.

Informacje na temat ustaleri wymienionych w ust. 2 kierownik katedry przekazuje niezwlocznie do
Sekcji ds. Ksztalcenia na Wydziale Ekonomii, Finans6w

a. w

i

Zarzqdzania, przy czym:

przypadku odrabiania zajEt, informacja powinna mied charakter ogloszenia dla

student6w zawierajqcego: numer grupy, nazw7 przedmiotu oraz termin odwolywanych
zajE(, (wz6r

w zal. 1). W tym przypadku, po ustaniu przyczyrLy nieobecnoSci, nauczyciel

akademicki zg)asza do Sekcji ds. Ksztalcenia, na standardowym druku (wedlug wczeSniej
ustalonej procedury), terminy odrabianych zajg(,.

b. w przypadku zastgpstwa informacja

powinna zawierac numer grupy, nazwg przedmiotu

oraz imig i nazwisko osoby zastgpuj4cej (wz6r w zal.2). Informacja ta bgdzie podstaw4 do

zaktualizow ania planu ob ciqhen .

$2
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

p.o. Dziekana

Zalaczniknr I
Dotycry:

ia nieobecnosci na zajgciach/odwolania zajg( z powodu choroby lub innej

nieprzewidzia

okolicznoSci

Numer grup ... ..

Nazwa przedmiotu

Data i godzina odwolywany, ch za.iE(

Data i podpis

zglaszaj qc ego nieobecno Si

ika Sekcji ds. Ksztalcenia

Dotyczy:

zastgpstwa na zaigciach z powodu choroby Iub innej
nieprzewidzianej

okolicznoSci

Numer grup ...

Nazwa przedmiotu

osoby zastgpuj4cej

zglaszaj qc ego zast

ika Sekcji ds. Ksztalcenia

gp

stwo

