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M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 515 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-103/17 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zajęcia dydaktyczne mogą się odbywać w dniach określonych jako dydaktyczne w zarządzeniu 

w sprawie organizacji roku akademickiego. 

2. Zajęcia nie mogą odbywać się w dni: 

1) ustawowo wolne od pracy; 

2) wyznaczone przez władze Uniwersytetu i wydziału jako wolne od zajęć dydaktycznych. 

3. Rektor, Prorektor ds. studenckich i dziekani wydziałów mogą dodatkowo wyznaczać godziny wolne od 

zajęć dydaktycznych w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności uzasadniających odwołanie zajęć. 

4. Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach dokształcających mogą 

odbywać się w niedziele, z zastrzeżeniem, że plan zajęć powinien uwzględniać możliwość uczestnictwa 

we Mszy Świętej. 

5. Zajęcia odbywają się w postaci modułów dydaktycznych w godzinach określonych w załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Na studiach stacjonarnych zajęcia dydaktyczne w ramach jednego przedmiotu powinny odbywać się 

nie rzadziej niż co dwa tygodnie. 

2. Informacje o terminach zajęć, w szczególności cyklicznych, muszą być w czytelny sposób oznaczone 

w rozkładach zajęć. 

3. Rozkłady wszystkich zajęć z obsadą i formą ich zaliczeń podawane są do wiadomości studentów 

i nauczycieli akademickich przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie na platformie 

e-KUL. 

4. Zmiany w zakresie organizacji zajęć, w szczególności spowodowane nieobecnością nauczyciela 

akademickiego prowadzącego zajęcia, muszą być z wyprzedzeniem podawane do wiadomości za 

pomocą platformy e-KUL. 
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§ 3 

1. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji dla studentów w wymiarze co 

najmniej 2 godzin dydaktycznych (2 moduły dydaktyczne po 45 minut) w tygodniu (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach od 7:30 do 19:55 w okresie odbywania się zajęć dydaktycznych. W czasie sesji 

egzaminacyjnej oraz w okresie, w którym nie prowadzi zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem urlopów, 

godzin (dni) rektorskich i dziekańskich i innych usprawiedliwionych nieobecności, nauczyciel 

akademicki zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji dla studentów w wymiarze co najmniej 

1 godziny dydaktycznej (1 moduł dydaktyczny - 45 minut) w tygodniu lub w formie odpowiedzi na 

zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail (odpowiedź powinna być 

udzielona w czasie 3 dni roboczych). 

2. W przypadku nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w cyklu co 2 tygodnie, 

konsultacje odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie odpowiednio w liczbie godzin, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Czas trwania konsultacji w jednym dniu nie może być krótszy od 1 godziny dydaktycznej. 

4. Nauczyciel akademicki realizujący zajęcia ze studentami studiów niestacjonarnych jest zobowiązany 

do prowadzenia co najmniej 1 godziny dydaktycznej konsultacji (45 minut) w godzinach od 7:30 do 

19:55 jeden raz w miesiącu w soboty. 

5. Konsultacje na studiach niestacjonarnych i studiach podyplomowych mogą być realizowane w formie 

odpowiedzi na zapytania przekazane przez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail (odpowiedź 

powinna być udzielona w czasie 3 dni). 

6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osób, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach 

praktyk na studiach doktoranckich oraz na podstawie umów cywilno-prawnych. 

 

§ 4 

1. Harmonogram konsultacji ustalany jest na początku każdego semestru i podawany do wiadomości 

studentów nie później niż w drugim tygodniu semestru poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej. Harmonogram konsultacji zatwierdza kierownik katedry (bezpośredni 

przełożony nauczyciela akademickiego). Harmonogramy konsultacji są przedkładane do wiadomości 

dyrektora instytutu. 

2. Informacja o terminie i miejscu konsultacji (wraz z rezerwacją sali) wprowadzana jest do bazy S4A 

i przenoszona automatycznie na platformę e-KUL oraz spersonalizowaną stronę www pracownika do 

zakładek „rozkład zajęć” i „konsultacje”. 

3. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przekazywania do właściwego dziekanatu lub sekretariatu 

instytutu informacji o każdej zmianie w zakresie terminu lub miejsca konsultacji. Każda zmiana 

harmonogramu konsultacji wymaga zgody kierownika katedry (bezpośredniego przełożonego 

nauczyciela akademickiego). 

4. Informacja o odwołaniu, zmianie terminu lub miejsca konsultacji, w szczególności spowodowanej 

nieobecnością nauczyciela akademickiego, podawana jest do wiadomości z wyprzedzeniem za pomocą 

platformy e-KUL oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Prorektora ds. studenckich z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

organizacji zajęć dydaktycznych (ROP-0104-36/14). 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów. 
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§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 3 i § 4, które wchodzą w życie 

z dniem 15 lutego 2018 r. 

 

Rektor KUL: 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 
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Załącznik do zarządzenia Rektora KUL z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych 

i konsultacji (ROP-0101-103/17, Monitor KUL poz. 515) 

 

ROZKŁAD MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH 

 

Moduł 1 – 7:30 - 8:15 

Moduł 2 – 8:20 - 9:05 

Moduł 3 – 9:10 - 9:55 

Moduł 4 – 10:00 - 10:45 

Moduł 5 – 10:50 - 11:35 

Moduł 6 – 11:40 - 12:25 

Moduł 7 – 12:30 - 13:15 

Moduł 8 – 13:20 - 14:05 

Moduł 9 – 14:10 - 14:55 

Moduł 10 – 15:00 - 15:45 

Moduł 11 – 15:50 - 16:35 

Moduł 12 – 16:40 - 17:25 

Moduł 13 – 17:30 - 18:15 

Moduł 14 – 18:20 - 19:05 

Moduł 15 – 19:10 - 19:55 

Moduł 16 – 20:00 - 20:45 

Moduł 17 – 20:50 - 21:35 


