
 

R e g u l a m i n  
działalności opiekuna roku 

studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu 

 

Podstawa prawna - § 5 Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

 wprowadzony Uchwałą nr 26 Senatu UMK z dnia 27 marca 2007 r. z późn. zm. 

(jednolity tekst – obwieszczenie nr 4 Rektora UMK z dnia 10 lipca 2012 r.). 

 
 

§ 1 

1. Opiekun roku, zwany dalej Opiekunem, reprezentuje wszystkich studentów danego roku wobec nau-

czycieli akademickich i władz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. 

 

§ 2 

2. Powołanie i odwołanie Opiekuna 

1) Opiekuna powołuje Dziekan Wydziału na wniosek Prodziekana ds. Studentów najpóźniej do 

końca września poprzedzającego nowy rok akademicki. 

2) Opiekun powoływany jest spośród nauczycieli akademickich ze stopniem doktora zatrudnionych 

w Wydziale. Opiekun roku ściśle współpracuje z Prodziekanem ds. Studentów. 

3) Opiekun powołany jest na cały planowany okres studiów. 

4) Opiekun może być odwołany z powierzonej mu funkcji z powodu okoliczności obiektywnych 

(np. urlop naukowy, choroba, wyjazd za granicę itp.). Decyzję o odwołaniu podejmuje Dziekan. 

5) Odwołanie Opiekuna może nastąpić również z powodu nie wywiązania się z powierzonych obo-

wiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na wniosek Prodziekana ds. Studentów, po 

zasięgnięciu opinii  Samorządu Studenckiego. 

 

§ 3 
3. Obowiązki Opiekuna 

1) Na początku każdego roku akademickiego lub semestru Opiekun organizuje spotkanie ze studen-

tami, na którym przekazuje studentom podstawowe informacje o organizacji studiów  

      i przepisach obowiązujących w Uczelni, 

2) organizuje proces adaptacyjny studentów, 

3) inspiruje i koordynuje aktywność społeczną studentów, 

4) służy radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów, 

5) Opiekun współpracuje z władzami Wydziału, organami Samorządu Studenckiego oraz ze staro-

stą roku, w sprawach związanych z procesem kształcenia, 

6) Opiekun uczestniczy wraz ze studentami w uroczystościach organizowanych przez Wydział. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska  

w dniu 12 grudnia 2012 r. 

 

 

 


