
Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii 

Uniwersytetu Gdańskiego

nr 2/2012

z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie wprowadzenia regulamin korzystania z pomieszczeń dydaktycznych 

w budynku Wydziału Biologii

Na podstawie § 44 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin regulamin korzystania z pomieszczeń dydaktycznych w budynku 

Wydziału Biologii, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 sprawują Prodziekani ds. 

Studiów I i II stopnia.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2012 roku.

Dziekan Wydziału Biologii

    /-/   
     prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko



Załącznik do Zarzdzenia Dziekana Wydziału Biologii nr 2/2012

Regulamin korzystania z pomieszczeń dydaktycznych 

w budynku Wydziału Biologii

1. Regulamin dotyczy sal  dydaktycznych  przeznaczonych do prowadzenia  określonego rodzaju 

zajęć ze studentami I i II stopnia studiów kierunków administrowanych lub współprowadzonych 

przez Wydział Biologii.

2. Sprzęt dydaktyczny będący na sali znajduje się na stanie danej katedry.

3. Udostępnienie  sali  do  zajęć  dydaktycznych  oznacza  udostępnienie  całego  sprzętu,  który

znajduje sie w sali oraz wszystkich szafek.

4. Naprawa i  serwis  sprzętu  pokrywana  jest  proporcjonalnie  do  czasu  korzystania  z  sali  przez 

katedry, ktore prowadzą w niej zajęcia dydaktyczne.

5. Opiekę nad salą dydaktyczną sprawuje osoba wskazana przez kierownika katedry.

6. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę nad salą należy sprawdzanie porządku w sali oraz 

stanu znajdującego się w niej sprzętu po każdych, zakończonych zajęciach dydaktycznych.

7. O wszelkich nieprawidłowościach opiekun sali informuje bezzwłocznie kierownika katedry.

8. Osoba prowadząca zajęcia w sali dydaktycznej ponosi odpowiedzialność za znajdujący się w niej 

sprzęt.

9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkjconowaniu sprzętu prowadzący powinien zgłosić 

ten fakt opiekunowi sali.

10. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany pozostawić salę dydaktyczną w takim stanie, w jakim ją 

zastał przed rozpocząciem zajęć.  

11. Plan wykorzystania sal dydaktycznych na dany semestr przygotowuje dziekan.

Dziekan Wydziału Biologii
    /-/   

     prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko


