ZARZĄDZENIE NR 6/2019
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
W WARSZAWIE
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania
w Warszawie

Działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam zmiany i nowy tekst jednolity Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej
Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Rektor

doc. dr Monika Madej

Załącznik
do Zarządzenia Rektora WSEiZ
Nr 6/2019 z dnia 24.05.2019 r.

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
W WYŻSZEJ SZKOLE EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
Niniejsze zasady znajdują zastosowanie do rozwiązywania konfliktów wykraczających
poza ramy innych regulacji prawnych obowiązujących w Wyższej Szkole Ekologii
i Zarządzania w Warszawie(zwanej dalej Uczelnią).

Sytuacje konfliktowe na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach
podyplomowych oraz innych formach zajęć mogą wystąpić w wyniku różnych
zdarzeń/przyczyn i nie wszystkie dają się przewidzieć.

§1
Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w odniesieniu do studentów, słuchaczy studiów
podyplomowych oraz innych form zajęć:
1. Sytuacje konfliktowe student-student, student-grupa studentów, grupa studentówstudent należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu:
-

w danej grupie studenckiej przy udziale starosty grupy, czy przy udziale starosty
roku, ewentualnie przy udziale przedstawicieli Samorządu Studentów WSEiZ,

-

jw. z udziałem opiekuna roku, z udziałem Dziekana.

2. Sytuacje konfliktowe student-nauczyciel akademicki, grupa studentów-nauczyciel
akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Dziekana lub Rady Wydziału
ds. programów i jakości.
3. Sytuacje konfliktowe związane z przyznawaniem stypendium są rozwiązywane najpierw
z udziałem przedstawicieli Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Dziekana, a jeżeli sytuacja
nie zostanie wyjaśniona, to z udziałem przedstawicieli Odwoławczej Komisji
Stypendialnej i Rektora lub z jego upoważnienia Prorektora.
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4. Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków studenta/studentów lub słuchaczy
zgłaszane są do Dziekana, a następnie do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
5. Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania konfliktu
może się odwołać do Rektora.

§2
System rozwiązywania sytuacji konfliktowych w odniesieniu do słuchaczy studiów
podyplomowych oraz innych form zajęć:
1. Sytuacje konfliktowe słuchacz-słuchacz, słuchacz-grupa słuchaczy, grupa słuchaczy-

słuchacz należy rozwiązywać w zależności od rodzaju konfliktu w danej grupie słuchaczy
przy udziale Kierownika studiów podyplomowych lub innych form zajęć.
2. Sytuacje

konfliktowe słuchacz-nauczyciel akademicki, grupa słuchaczy-nauczyciel

akademicki lub odwrotnie należy rozwiązywać przy udziale Kierownika studiów
podyplomowych lub innych form zajęć.
3. Sytuacje związane z nieprzestrzeganiem obowiązków słuchacza/słuchaczy zgłaszane są

do Kierownika studiów podyplomowych lub innych form zajęć.
4. Każda z powyżej wymienionych stron niezadowolona z propozycji rozwiązania konfliktu

może się odwołać do Rektora.
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