Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy
Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli akademickich
I. Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
1. Stanowisko: profesor, profesor Uczelni
Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków
pracowniczych, określonych w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto nauczyciel akademicki obowiązany jest w szczególności:
1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
a) prowadzić zajęcia dydaktyczne, realizowane w ramach stosunku pracy w wymiarze
rocznym (pensum), określonym w Regulaminie pracy, na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych,
b) terminowo sporządzać obowiązującą nauczycieli akademickich dokumentację toku
studiów,
c) brać udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
studiów,
d) przeprowadzać egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe,
e) archiwizować prace zaliczeniowe i semestralne studentów,
f) pełnić funkcję promotora lub recenzenta prac dyplomowych,
g) opracowywać materiały dydaktyczne do prowadzonych zajęć,
h) przeprowadzać konsultacje ze studentami,
i) podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
j) dbać o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
k) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki dydaktyczne.
2) w zakresie obowiązków badawczych:
a) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz uczestniczyć w nich,
b) pozyskiwać środki pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania na badania
naukowe,
c) rozpowszechniać wyniki badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikację
zgodnie z polityką instytutu, przyjętą zwłaszcza w kontekście ewaluacji jakości
działalności naukowej jednostek,
d) aktywnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych
w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych
w Uczelni,
e) brać udział w komercjalizacji wyników badań (m.in. poprzez realizowane patenty,
prawa ochronne, wdrożenia, a także usługi badawcze i inne aktywności podejmowane
w tym zakresie),
f) kształcić kadrę naukową i sprawować opiekę nad jej rozwojem,
g) doskonalić własne kwalifikacje zawodowe, a w przypadku profesora Uczelni –
podejmować czynności zmierzające do uzyskania tytułu naukowego,
Strona 1 z 7

h) brać udział w działalności naukowej, wpływającej na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki,
i) realizować inne, powierzone przez przełożonego obowiązki.
3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
a) brać aktywny udział w pracach kolegialnych organów Uczelni oraz w pracach komisji
instytutowych, wydziałowych, senackich i rektorskich,
b) brać aktywny udział w pracach komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia,
c) organizować akcje promocyjne i prezentacyjne Uczelni oraz uczestniczyć w nich,
d) organizować konferencje, sympozja, seminaria i inne formy aktywności akademickiej,
e) realizować inną działalność organizacyjną, służącą usprawnieniu funkcjonowania
Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych, w tym pracować
w zespołach kierunku,
f) pełnić funkcje powierzone przez przełożonych w tym: opiekuna roku lub opiekuna
grupy studenckiej, sprawować opiekę nad kołami naukowymi i obozami naukowymi
oraz nad praktykami zawodowymi studentów,
g) wykonywać inne powierzone przez przełożonego obowiązki organizacyjne.
2. Stanowisko: adiunkt, asystent
Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków
pracowniczych, określonych w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto nauczyciel akademicki obowiązany jest w szczególności:
1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
a) prowadzić zajęcia dydaktyczne, realizowane w ramach stosunku pracy w wymiarze
rocznym (pensum), określonym w Regulaminie pracy, na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych,
b) terminowo sporządzać obowiązującą nauczycieli akademickich dokumentację toku
studiów,
c) brać udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
studiów,
d) przeprowadzać egzaminy i zaliczenia,
e) archiwizować prace zaliczeniowe i semestralne studentów,
f) pełnić funkcję promotora lub recenzenta prac dyplomowych, z wyjątkiem asystenta,
g) opracowywać materiały dydaktyczne do prowadzonych zajęć,
h) przeprowadzać konsultacje ze studentami,
i) podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
j) dbać o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
k) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki dydaktyczne.
2) w zakresie obowiązków badawczych:
a) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz uczestniczyć w nich,
b) pozyskiwać środki pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania na badania
naukowe,
c) rozpowszechniać wyniki badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikację
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zgodnie z polityką instytutu, przyjętą zwłaszcza w kontekście ewaluacji jakości
działalności naukowej jednostek,
d) aktywnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych
w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych
w Uczelni,
e) brać udział w komercjalizacji wyników badań (m.in. poprzez realizowane patenty,
prawa ochronne, wdrożenia, a także usługi badawcze i inne aktywności podejmowane
w tym zakresie),
f) doskonalić własne kwalifikacje zawodowe, w tym uzyskiwać kolejne stopnie
naukowe,
g) brać udział w działalności naukowej, wpływającej na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki,
h) realizować inne, powierzone przez przełożonego obowiązki.
3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
a) brać aktywny udział w pracach kolegialnych organów Uczelni oraz w pracach komisji
instytutowych, wydziałowych, senackich i rektorskich,
b) brać aktywny udział w pracach komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia,
c) organizować akcje promocyjne i prezentacyjne Uczelni oraz uczestniczyć w nich,
d) organizować konferencje, sympozja, seminaria i inne formy aktywności akademickiej,
e) realizować inną działalność organizacyjną, służącą usprawnieniu funkcjonowania
Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych, w tym pracować
w zespołach kierunku,
f) pełnić funkcje powierzone przez przełożonych w tym: opiekuna roku lub opiekuna
grupy studenckiej, sprawować opiekę nad kołami naukowymi i obozami naukowymi
oraz nad praktykami zawodowymi studentów,
g) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki organizacyjne.
II. Grupa pracowników badawczych
1. Stanowisko: profesor, profesor Uczelni
Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków
pracowniczych, określonych w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto nauczyciel akademicki obowiązany jest w szczególności:
1) w zakresie obowiązków badawczych:
a) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz uczestniczyć w nich,
b) pozyskiwać środki pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania na badania
naukowe,
c) rozpowszechniać wyniki badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikację
zgodnie z polityką instytutu, przyjętą zwłaszcza w kontekście ewaluacji jakości
działalności naukowej jednostek,
d) aktywnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych
w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych
w Uczelni,
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e) brać udział w komercjalizacji wyników badań (m.in. poprzez realizowane patenty,
prawa ochronne, wdrożenia, a także usługi badawcze i inne aktywności podejmowane
w tym zakresie),
f) kształcić kadrę naukową i sprawować opiekę nad jej rozwojem,
g) doskonalić własne kwalifikacje zawodowe, a w przypadku profesora Uczelni –
podejmować czynności zmierzające do uzyskania tytułu naukowego,
h) brać udział w działalności naukowej, wpływającej na funkcjonowanie społeczeństwa
i gospodarki,
i) realizować inne, powierzone przez przełożonego obowiązki.
2) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
a) brać aktywny udział w pracach kolegialnych organów Uczelni oraz w pracach komisji
instytutowych, wydziałowych, senackich i rektorskich,
b) brać aktywny udział w pracach komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia,
c) organizować akcje promocyjne i prezentacyjne Uczelni oraz uczestniczyć w nich,
d) organizować konferencje, sympozja, seminaria i inne formy aktywności akademickiej,
e) realizować inną działalność organizacyjną, służącą usprawnieniu funkcjonowania
Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych, w tym pracować
w zespołach kierunku,
f) pełnić funkcje powierzone przez przełożonych, w tym: opiekuna roku lub opiekuna
grupy studenckiej, sprawować opiekę nad kołami naukowymi i obozami naukowymi
oraz nad praktykami zawodowymi studentów,
g) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki organizacyjne
2. Stanowisko: adiunkt, asystent
Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków
pracowniczych, określonych w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto nauczyciel akademicki obowiązany jest w szczególności:
1) w zakresie obowiązków badawczych:
a) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz uczestniczyć w nich,
b) pozyskiwać środki pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania na badania
naukowe,
c) rozpowszechniać wyniki badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikację
zgodnie z polityką instytutu, przyjętą zwłaszcza w kontekście ewaluacji jakości
działalności naukowej jednostek,
d) aktywnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych
w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych
w Uczelni,
e) brać udział w komercjalizacji wyników badań (m.in. poprzez realizowane patenty,
prawa ochronne, wdrożenia, a także usługi badawcze i inne aktywności podejmowane
w tym zakresie),
f) doskonalić własne kwalifikacje zawodowe, w tym uzyskiwać kolejne stopnie
naukowe,
g) brać udział w działalności naukowej wpływającej na funkcjonowanie społeczeństwa
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i gospodarki,
h) realizować inne, powierzone przez przełożonego obowiązki.
2) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
a) brać aktywny udział w pracach kolegialnych organów Uczelni oraz w pracach komisji
instytutowych, wydziałowych, senackich i rektorskich,
b) brać aktywny udział w pracach komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia,
c) organizować akcje promocyjne i prezentacyjne Uczelni oraz uczestniczyć w nich,
d) organizować konferencje, sympozja, seminaria i inne formy aktywności akademickiej,
e) realizować inną działalność organizacyjną, służącą usprawnieniu funkcjonowania
Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych, w tym pracować
w zespołach kierunku,
f) pełnić funkcje powierzone przez przełożonych w tym: opiekuna roku lub opiekuna
grupy studenckiej, sprawować opiekę nad kołami naukowymi i obozami naukowymi
oraz nad praktykami zawodowymi studentów,
g) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki organizacyjne.
III. Grupa pracowników dydaktycznych
1. Stanowisko: profesor, profesor Uczelni
Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków
pracowniczych, określonych w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto nauczyciel akademicki obowiązany jest w szczególności:
1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
a) prowadzić zajęcia dydaktyczne, realizowane w ramach stosunku pracy
w wymiarze rocznym, określonym w Regulaminie pracy, na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych,
b) terminowo sporządzać dokumentację toku studiów, obowiązującą nauczycieli
akademickich,
c) brać udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
zajęć dydaktycznych,
d) przeprowadzać egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe,
e) sprawować opiekę nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów,
f) prowadzić i recenzować prace dyplomowe,
g) opracowywać materiały dydaktyczne do prowadzonych zajęć,
h) przeprowadzać konsultacje ze studentami,
i) podnosić własne kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć
dydaktycznych,
j) dbać o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
k) wykonywać inne, powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki
dydaktyczne.
2) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
a) uczestniczyć w pracach organów kolegialnych Uczelni oraz w pracach komisji
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b)
c)
d)
e)

f)

instytutowych, wydziałowych, senackich i rektorskich,
uczestniczyć w pracach komisji rekrutacyjnych i komisji egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia,
organizować akcje promocyjne i prezentacyjne Uczelni i uczestniczyć
w nich,
organizować konferencje, sympozja, seminaria i inne formy aktywności akademickiej,
dotyczące procesu kształcenia,
pełnić funkcje powierzone przez przełożonych w tym: opiekuna roku lub opiekuna
grupy studenckiej, sprawować opiekę nad kołami naukowymi i obozami naukowymi
oraz nad praktykami zawodowymi studentów,
inna działalność organizacyjna, służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

2. Stanowisko: adiunkt dydaktyczny, starszy wykładowca, wykładowca, lektor,
instruktor
Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do sumiennego wykonywania obowiązków
pracowniczych, określonych w Regulaminie pracy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ponadto nauczyciel akademicki obowiązany jest w szczególności:
1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
a) prowadzić zajęcia dydaktyczne, realizowane w ramach stosunku pracy w wymiarze
rocznym (pensum), określonym w Regulaminie pracy, na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych,
b) terminowo sporządzać obowiązującą nauczycieli akademickich dokumentację toku
studiów,
c) brać udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
studiów,
d) przeprowadzać egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe,
e) archiwizować prace zaliczeniowe i semestralne studentów,
f) pełnić funkcję promotora lub recenzenta prac dyplomowych,
g) opracowywać materiały dydaktyczne do prowadzonych zajęć,
h) przeprowadzać konsultacje ze studentami,
i) podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
j) dbać o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
k) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki dydaktyczne.
2) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
a) brać aktywny udział w pracach kolegialnych organów Uczelni oraz w pracach komisji
instytutowych, wydziałowych, senackich i rektorskich,
b) brać aktywny udział w pracach komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia,
c) organizować akcje promocyjne i prezentacyjne Uczelni oraz uczestniczyć w nich,
d) organizować konferencje, sympozja, seminaria i inne formy aktywności akademickiej,
e) realizować inną działalność organizacyjną, służącą usprawnieniu funkcjonowania
Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych, w tym pracować
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w zespołach kierunku,
f) pełnić funkcje powierzone przez przełożonych w tym: opiekuna roku lub opiekuna
grupy studenckiej, sprawować opiekę nad kołami naukowymi i obozami naukowymi
oraz nad praktykami zawodowymi studentów,
g) wykonywać inne, powierzone przez przełożonego obowiązki organizacyjne.
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