
ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH 

z dnia 8 września 2016 roku 
 

w sprawie określenia zakresu obowiązków starosty roku 
 
  

Na podstawie § 61 ust. 1 pkt 3 Statutu UPH zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Celem działalności starosty grupy studenckiej jest usprawnienie realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych  na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach. 
 
1. Starosta jest przedstawicielem studentów danej grupy wobec wykładowców i organów 

uczelni. 
 
2. Starostę roku studiów (grupy studenckiej) powołują studenci danego roku w bezpośrednim 

głosowaniu. Pierwsze zebranie wyborcze zwołuje opiekun roku nie później niż 15 
października . Zebranie może być również zwołane na prośbę ustępującego starosty lub 
przynajmniej 20% studentów danej grupy a nad jego przebiegiem czuwa opiekun roku.  Do 
ważności wyboru wymagana jest obecność przynajmniej 50% wszystkich studentów 
danego rocznika. Sposób i kryteria wyboru są dowolną sprawą studentów.  

 
3. Obowiązkiem starosty jest: 

 pośredniczenie między studentami a Dziekanem i pozostałymi wykładowcami w 
sprawach dotyczących toku studiów, sesji, propozycji i oczekiwań; 

 koordynacja i ustalanie z wykładowcami terminów egzaminów, zaliczeń, wpisów do 
indeksów. 

 reprezentowanie studentów danego roku przez wspomaganie ich w wyrażaniu opinii i 
formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących: organizacji procesu 
dydaktycznego, świadczeń socjalnych, zaspokajania potrzeb kulturalnych;  

 uczestniczenie w komisji przeprowadzającej zaliczenia komisyjne;  
 informowanie studentów o inicjatywach podejmowanych na Wydziale i Uczelni;  
 utrzymywanie kontaktów z władzami Wydziału w sprawach bieżących związanych z 

organizacją procesu dydaktycznego;  
 uczestniczenie w zebraniach, organizowanych przez Dziekana, Kolegium 

Dziekańskie, Dziekanat i Instytuty; 
 informowanie władz Wydziału o problemach studentów.  

 
4. Obowiązkiem starosty jest pomoc opiekunowi roku w wydawaniu opinii w sprawach 

szczególnie ważnych dla studentów (np. przedłużenie sesji egzaminacyjnej, udzielenie 
urlopu, uzyskanie zgody na indywidualny tok studiów, zmiana kierunku studiów, skreślenie 
z listy studentów), jeśli opiekun roku o taką pomoc poprosi; 

 
5. Starosta roku jest uprawniony do:  

 uzyskiwania informacji (samodzielnego lub za pośrednictwem opiekuna roku) o 
wszystkich zarządzeniach organów uczelni, dotyczących danego roku studiów (grupy 
studentów), w szczególności uzyskania informacji na temat rozkładu zajęć, 
harmonogramu sesji egzaminacyjnej itp.  



 występowania o dokonanie w nich ewentualnych zmian, a także do koordynacji i 
ustalania z wykładowcami terminów egzaminów, zaliczeń, wpisów do indeksów.  

 
6. Wymienione w punkcie 5, prawa są zastrzeżone wyłącznie staroście – nikt ze studentów 

roku nie może samowolnie, bez porozumienia ze starostą, podejmować takich działań. 
Starosta powinien podejmować te działania po konsultacji z pozostałymi studentami 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

DZIEKAN WYDZIAŁU  
 
 

      dr hab. Wiesława Barszczewska 
profesor  nadzwyczajny 

 
 
 
 
 


