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1. ZAKRES PROCEDURY 

Możliwość składnia skarg i zgłaszania sytuacji konfliktowych dotyczy wszystkich 

studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Załatwianie skarg i rozpatrywanie sytuacji konfliktowych dotyczy władz 

dziekańskich oraz wszystkich nauczycieli akademickich. 

  

2. TERMINOLOGIA 

Skarga – wypowiedź, w której ktoś się na coś uskarża. Przedmiotem skargi może 

być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań. 

Sytuacja konfliktowa – sytuacja, w której dochodzi do zachwiania równowagi 

pomiędzy potrzebami, zadaniami i sposobami ich realizacji przez poszczególnych 

członków grupy. 

Rozpatrzenie – dokładne zbadanie, rozważenie, przeanalizowanie oraz wydanie 

opinii i decyzji. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Dziekan, Prodziekani i nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu: 

 odpowiadają za terminowe i poufne rozpatrzenie skargi i załatwienie sytuacji 

konfliktowej 

 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

Rozpatrywanie i załatwianie skarg studentów jest realizowane przez cały rok 

akademicki.  

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Składanie skargi lub zgłoszenie sytuacji konfliktowej: 

 student może bez żadnych ograniczeń, w każdym dniu, osobiście lub poprzez 

Dziekanat zgłosić skargę ustnie lub na piśmie (załącznik Dz/WNoZ/1C, 

Dz/WNoZ/1B) do Dziekana i Prodziekanów w godzinach urzędowania. 

Nauczyciele akademiccy przyjmują skargi w godzinach ich konsultacji;   

 każda skarga rozpatrywana jest z zachowaniem pełnej poufności; 

 student może sporządzić z własnej inicjatywy lub na wniosek rozpatrującego, 

szczegółowy opis zdarzenia lub sytuacji; 

 student może złożyć skargę lub zgłosić sytuację konfliktową do Wydziałowego 

lub Ogólnouczelnianego  Samorządu Studenckiego;  
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 zgodnie z Regulaminem studiów, student może zgłosić skargę do Prorektora do 

Spraw Studenckich i Kształcenia lub Rektora ATH. 

 

5.2. Sposób załatwiania zgłoszonej skargi lub rozpatrywania sytuacji konfliktowej: 

 Dziekan, Prodziekan lub nauczyciel akademicki może z zachowaniem poufności 

przeprowadzić bezpośrednią rozmowę wyjaśniającą; 

 na prośbę studenta lub wniosek osoby rozpatrującej skargę, możliwe jest 

spotkanie wszystkich zainteresowanych osób; 

 na prośbę studenta lub wniosek osoby rozpatrującej, poddanie skargi lub sytuacji 

konfliktowej pod ocenę Kolegium Dziekańskiego; 

 w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu, przekazanie skargi 

studenta z poziomu Wydziału na poziom Uczelniany. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów wyższych ATH z dnia 29.04.2014r. ) 

Wzór pisma do Dziekana/Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu załącznik 

Dz/WNoZ/1C, Dz/WNoZ/1B 


