Zarządzenie nr 11
DZIEKANA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin
dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziale Pedagogicznym UW

Na podstawie Uchwały Senatu nr 249 w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz
zasad rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich na UW, Dziekan
Wydziału Pedagogicznego zarządza co następuje.

§1
Współczynnik przeliczeniowy dla poniższych zajęć wynosi 1,5:
1. konwersatorium pedagogiczne w języku obcym
2. translatorium
3. zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych
4. zajęcia poza siedzibą Uczelni
§2
Do godzin nieregularnych rozliczanych w pensum zalicza się (w ramach limitu
60 godzin):
1. Opieka nad studentem zagranicznym – 10 godzin semestralnie
2. Zakończona praca licencjacka/magisterska – 5 godzin za każdego
wypromowanego studenta
3. Opieka nad kołem naukowym – 15 godzin rocznie
§3
1. Minimalna liczebność grup studenckich dla poszczególnych typów zajęć
wynosi:
1. ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia e-learningowe

15 osób

2. zajęcia prowadzone w języku obcym

10 osób

3. wykład monograficzny

25 osób

4. warsztaty

12 osób

5. zajęcia prowadzone za pośrednictwem Internetu

15 osób

2. Niżej wymienione zajęcia regularne rozlicza się następująco:

1. seminarium magisterskie o liczebności mniejszej niż 7 osób - liczba godzin do
pensum to 5 godz. za każdego studenta.
2. seminarium dla doktorantów:
a. liczebności od 1-2 doktorantów - odpowiednio 10-20 godzin do pensum,
b. liczebności 3 doktorantów - 30 godzin seminarium do pensum (łączne dla
wszystkich roczników),
c. liczebności powyżej 3 doktorantów - 30 godzin seminarium do pensum + 10
godzin jako konsultacje x liczba doktorantów (powyżej 3)
3. prowadzenie projektu badawczego lub samokształceniowego – 5 godzin za
studenta – jedna grupa nie więcej niż 10 osób dla każdego typu zajęć.
§4
1. Pracownik zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego
z wykonania pensum do dnia 30 czerwca.
2. Pracownik uwzględniający w pensum godziny za wypromowanie studenta,
którego egzamin dyplomowy odbywa się po 30 czerwca zobowiązany jest do
złożenia ww. sprawozdania do 30 września.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

Dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW

