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INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

Organizacja zastępstw 

i odrabiania zajęć 

nr WKPiI/I3/2013 wydanie 3 

z dnia: 3 XI 2015 r. ważny od: 3 XI 2015 r. 

Opracowanie: Prodziekani ds. Studenckich 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab. prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL INSTRUKCJI 

 

Celem instrukcji jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem odrabiania 

zajęć i organizowania zastępstw nawy Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

ZAKRES INSTRUKCJI 

 

Zakres instrukcji obejmuje postępowanie w procesie organizacji zastępstw i odrabiania zajęć z 

przyczyn losowych oraz planowych. Instrukcja obejmuje proces organizacji zajęć wszystkich 

kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

2. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

3. Prodziekan ds. Studenckich i Promocji 

4. Kierownicy katedr 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH INSTRUKCJI 

1. Etatowi pracownicy WHS będący nauczycielami akademickimi, a także specjaliści spoza 

uczelni zatrudnieni na umowę zlecenie, realizują swoje obowiązki dydaktyczne zgodnie z 

planem i rozkładem zajęć obowiązującymi w danym semestrze roku akademickiego.  

2. W przypadku niemożności stawienia się w pracy nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia 

kroków określonych w Regulaminie pracy w ATH (§§ 16, 17, 18), w tym szczególnie do 

niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności i 

przewidywanym czasie jej trwania. 

   2.1. W przypadku nieobecności pracownika usprawiedliwionej chorobą poświadczoną 

zwolnieniem lekarskim bezpośredni przełożony (kierownik katedry bądź zakładu, w 

którym zatrudniony jest pracownik) wyznacza na cały okres nieobecności 

harmonogram zastępstw, które umożliwią kontynuację procesu dydaktycznego. 

   2.2. Pracownicy wyznaczeni do prowadzenia zajęć w zastępstwie muszą wyrazić na nie 
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zgodę. 

   2.3. Zastępstwa w prowadzeniu zajęć za pracownika nieobecnego z powodu 

udokumentowanej choroby są płatne wg odrębnych przepisów. 

4. W przypadku niemożności stawienia się w pracy i przeprowadzenia zajęć zgodnie z planem 

z powodów związanych z: 

a. pracą naukowo-badawczą (np. wyjazdy na konferencje naukowe, seminaria), 

b. pracą organizacyjną (np. udział w pracach komisji uczelnianych, zebraniach 

pracowniczych), 

c. niespodziewanymi obowiązkami w podstawowym miejscu pracy w przypadku 

specjalistów spoza uczelni,  

b. nauczyciel akademicki zobowiązany jest do bezwarunkowego odpracowania wszystkich 

zaległych zajęć, w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym oraz ze 

studentami. 

5. O wszelkich zmianach w realizacji procesu dydaktycznego, w tym o terminie odpracowania 

zajęć, o których mowa w pkt. 3 i 4, pracownik zobowiązany jest poinformować pisemnie 

odpowiedniego Prodziekana ds. Studenckich oraz Katedrę. 

6. Katedra zobowiązana jest poinformować niezwłocznie studentów o zaistniałych zmianach w 

realizacji procesu dydaktycznego. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ 

1. Uchwała Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

studiów wyższych ATH w Bielsku-Białej.  

2. Regulamin pracy w ATH (Zarządzenie nr 717/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-

Humanistycznej z dnia 12 września 2013 roku). 
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