
Regulamin opiekuna roku 
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 

 
z dnia 7 października 2015 roku 

Na podstawie § 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej dziekan wydziału na wniosek 

prodziekana ds. studenckich powołuje spośród nauczycieli akademickich wydziału 

opiekunów roku odrębnie dla każdego kierunku studiów na cały cykl kształcenia. 

§ 1 

Powołanie opiekunów roku ma na celu udoskonalenie przepływu informacji pomiędzy 

studentami a władzami wydziału oraz administracją, identyfikację obszarów funkcjonowania 

wydziału, które wymagają poprawy i w konsekwencji włączeniu studentów w proces 

realizacji wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

1) Opiekuna roku powołuje się na okres do zakończenia cyklu kształcenia przez oddaną 

pod opiekę grupę studentów; 

2) W sprawach dotyczących opieki nad studentami opiekun roku podlega dziekanowi ds. 

studenckich;  

3) Opiekun roku współpracuje z władzami wydziału, organami samorządu studenckiego 

oraz ze starostą grupy. 

§ 2 

Opiekunowie roku reprezentują interesy studentów wobec władz wydziału i nauczycieli 

akademickich oraz służą studentom radą i pomocą zarówno w sprawach indywidualnych, jak  

i dotyczących funkcjonowania wydziału. 

§ 3 

1. Do obowiązków opiekuna należy zorganizowanie na początku pierwszego roku studiów 

spotkania ze studentami, mającego na celu: 

1) przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku 

akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i 

innych istotnych przepisów wewnętrznych obowiązujących na Wydziale; 

2) zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Wydziału; 



3) poinformowanie studentów o kompetencjach władz nadzorujących proces 

dydaktyczny na Uczelni (Prorektor ds. studenckich, dziekan, prodziekan, dyrektor 

instytutu, kierownik katedry, zakładu); 

4) przeprowadzenie wyborów starosty roku. 

 

2. Do zadań opiekuna roku należy ponadto: 

1) bieżąca pomoc studentom, w szczególności pierwszego roku, w zapoznaniu się  

z tokiem studiów; 

2) podejmowanie działań wspierających proces adaptacji studentów pierwszego roku na 

wydziale/uczelni; 

3) stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu 

dydaktycznego; 

4) współorganizowanie pod kierownictwem właściwych przełożonych uroczystości 

wydziałowych; 

5) reprezentowanie studentów w kontaktach z nauczycielami akademickimi  

i władzami wydziału; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z władzami wydziału, dziekanatem, starostami lat  

i organami samorządu studentów w celu rozwiązywania problemów sygnalizowanych 

przez studentów; 

7) koordynowania terminarza sesji egzaminacyjnych zgodnie z wymogami Regulaminu 

Studiów w PŁ; 

9) Kształtowania kultury osobistej studentów oraz rozbudzania zainteresowań naukowych;  

8) udział w charakterze obserwatora w egzaminach komisyjnych na wniosek 

zainteresowanego studenta. 

3. Opiekun roku zobowiązany jest do określenia miejsca i czasu stałych konsultacji  

 ze studentami, a także określenia sposobu kontaktu w sprawach pilnych. 

§ 4 

1. Okres pełnienia funkcji opiekuna roku ulega skróceniu w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności uniemożliwiających poprawne wykonywania obowiązków 

określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności: urlopu naukowego, urlopu 

zdrowotnego, długotrwałych badań naukowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan 

jednocześnie powołując nowego opiekuna roku. 



2. Odwołanie opiekuna roku może nastąpić z powodu niewłaściwego wywiązywania się z 

powierzonych obowiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan po zasięgnięciu 

opinii starosty lub właściwych organów samorządu studenckiego. 

 
§ 5 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Wydziału Organizacji  

i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 


