
Załączniknr 7 do Uchwały Nr 56/2016-2017
RadyWydziału Nauko Zdrowiu UM w Lublinie

z dnia 20 września 2016 r.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI
OPIEKUNA ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1. Opiekun roku jest powoływany przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu po zasięgnięciu opinii

Samorządu Studentów.

2. Opiekun roku powoływany jest na cały cykl kształcenia.

3. Opiekun roku może być odwołany z powierzonej mu funkcji z powodu okoliczności od niego

niezależnych lub w przypadku zaniedbań w pełnieniu obowiązków.

4. Decyzję w sprawie odwołania opiekuna roku podejmuje Dziekan Wydziału, wyznaczając następcę

odwołanej osoby po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów.

5. Opiekun roku utrzymuje stały kontakt i współpracuje w sprawach dotyczących danego roku z:

a. Władzami Wydziału;

b. Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia;

c. Koordynatorem kierunku studiów;

d. Wydziałowym koordynatorem kształcenia praktycznego;

e. Wydziałowym koordynatorem kształcenia praktycznego na kierunkach pielęgniarstwo

i położnictwo (dotyczy kierunku pielęgniarstwo i położnictwo);

f. Koordynatorem kształcenia praktycznego na kierunku;

g. Opiekunem kształcenia praktycznego w Katedrze/Zakładzie/Pracowni;

h. Pracownikiem dziekanatu odpowiedzialnym za dany kierunek studiów;

i. starostą/starostami roku w sprawach istotnych dla danego rocznika;

j. Samorządem Studentów.

6. Do obowiązków opiekuna roku należy między innymi:

a. organizowanie spotkań ze studentami co najmniej jeden raz w semestrze;

b. określenie miejsca i czasu stałych konsultacji ze studentami;

c. zapoznanie studentów z organizacją i przebiegiem toku kształcenia oraz aktualnie

obowiązującym Regulaminem studiów;

d. zapoznanie studentów z systemem oceny efektów kształcenia w obszarze wiedzy,

umiejętności i kompetencji społecznych;

e. zapoznanie studentów ze wzorem sylabusa przedmiotowego oraz lokalizacją sylabusów

przedmiotowych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

f. aktywizacja studentów w celu wypełniania anonimowych ankiet dotyczących:

• oceny osób prowadzących zajęcia dydaktyczne;

• oceny zajęć dydaktycznych;

• oceny praktyk zawodowych;

• ankiety losów absolwenta;

g. wsparcie studentów w aklimatyzacji do nowego otoczenia i trybu uczenia się;

h. zachęcanie studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni oraz możliwościach rozwijania

swoich zainteresowań naukowych i zawodowych;



i. kształtowanie u studentów postawy zgodnej ze złożonym ślubowaniem;

j. zapoznanie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z systemem

kształcenia, warunkami socjalno-bytowymi, trudnościami w nauce studentów oraz otoczenie

szczególną opieką studentów wyróżniających się w nauce;

k. informowanie studentów o inicjatywach podejmowanych na Wydziale/Uczelni;

I. współorganizowanie uroczystości uczelnianych i wydziałowych i udział w nich wraz ze

studentami;

m. współdziałanie z organami Samorządu Studentów we wszystkich sprawach związanych

z procesem kształcenia, wychowania i sytuacją socjalno-bytową studentów;

n. przekazywanie władzom Wydziału opinii i wniosków studentów we wszystkich sprawach

związanych z procesem kształcenia, wychowania i sprawami socjalno-bytowymi;

o. udział w egzaminach komisyjnych;

p. gromadzenie deklaracji studenckich dotyczących danych osobowych i zgody na ich

przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz deklaracji dotyczących

wykonywania ćwiczeń na ich ciele.

7. Opiekunowi roku może zostać powierzone wykonanie innych prac zleconych przez władze

Wydziału związane z opieką nad danym rocznikiem studiów.

8. Niniejszy zakres obowiązków i kompetencji wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez

Radę Wydziału.

PRODZIEKAN
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