Uchwała Rady Wydziału Geologii
z dnia 26 września 2014 r.
Zasady rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich na Wydziale
Geologii (zgodne z Uchwałą nr 65 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 marca
2006 r. oraz Uchwałą nr 129 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.).
Za planowanie obciążeń dydaktycznych i rozliczanie pensum odpowiedzialni są zastępcy
dyrektorów instytutów ds. dydaktycznych i kierownik Katedry. Rozliczenia pensum dokonuje
się dwa razy w roku, po zakończeniu semestru zimowego oraz po zakończeniu roku
akademickiego. Za prawidłowe rozliczanie pensum, w tym za kontrolę merytoryczną,
odpowiedzialny jest dziekan ds. studenckich.

1. Pensum naliczane jest przez mnożenie liczby godzin dydaktycznych tygodniowo przez 15
tygodni w semestrze. Jedną godzinę obliczeniową stanowi 45 minut zajęć.
2. Płatne godziny nadliczbowe naliczane są dopiero przy przekroczeniu 210 godzin, bez
względu na ewentualną zniżkę.
3. Przy pensum 360 godzin zajęcia regularne1 powinny stanowić co najmniej 180 godzin.
4. Przy pensum 210 godzin zajęcia regularne powinny stanowić co najmniej 120 godzin.
5. Przy pensum 150 godzin zajęcia regularne powinny stanowić co najmniej 90 godzin.
6. Przy pensum 120 godzin zajęcia regularne powinny stanowić co najmniej 70 godzin.
7. Jeśli zajęcia regularne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela akademickiego
to ilość godzin dydaktycznych przypadających na jedną osobę wynika z rzeczywistej ilości
przeprowadzonych zajęć.
8. Do obowiązków nauczyciela akademickiego za które nie są naliczane godziny pensowe
należy realizacja zadań dydaktycznych, do których w szczególności zalicza się :
przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów, sprawowanie roli opiekunów prac
dyplomowych (w tym promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich, inżynierskich i
magisterskich), nadzorowanie prac zaliczeniowych i semestralnych, opracowywanie
programów (sylabusów), konsultacje, dyżury dydaktyczne, hospitacje oraz przygotowywanie
materiałów dydaktycznych.

1

Zajęcia regularne to zajęcia umieszczane w tygodniowym rozkładzie zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria,
pracownie, praktyka, konwersatoria i seminaria). Do zajęć regularnych zalicza się również obowiązkowe zajęcia
terenowe i praktyki. Prowadzone są dla grup o liczebności nie mniejszej od ustalonego minimum.

9. W przypadku pracowników naukowo-technicznych ustalony jest maksymalny wymiar
godzin dydaktycznych wynoszący 120 godzin dla osób zatrudnionych jako starszy specjalista
naukowo-techniczny oraz 60 godzin dla osób zatrudnionych jako specjalista naukowotechniczny. Nie jest możliwe pobieranie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przez
pracowników naukowo-technicznych.
10. W przypadku zajęć regularnych odbywających się w soboty (podczas kursów terenowych)
liczbę godzin mnoży się przez współczynnik 1.5.
11. W przypadku zajęć regularnych odbywających się w języku angielskim liczbę godzin
mnoży się przez współczynnik 1.5.
11a. Zaliczenie zajęć prowadzonych w języku angielskim do pensum jest możliwe
jedynie w przypadku zajęć odbywających się w ramach studiów bezpłatnych.
12. Jeżeli określone w punktach 10 i 11 okoliczności występują równocześnie, współczynnik
przeliczeniowy ustala się na 2.0.
13. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dla innych jednostek pod warunkiem
uzyskania zgody Dyrektora właściwego instytutu lub Kierownika Katedry.
14. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić ogólnouniwersyteckie wykłady do wyboru
jedynie pod warunkiem wypełniania wymaganej liczby zajęć regularnych na naszym
Wydziale (zgodnie z punktami 3-6 niniejszych zasad).
15. Proseminaria rozliczane są w zależności od ilości uczestników, po 2 godziny za
uczestnika, nie więcej jednak niż 30 godzin za dane proseminarium.
16. Seminaria dyplomowe (licencjackie i inżynierskie) rozliczane są w zależności od liczby
uczestników, po 2 godziny za uczestnika (nie więcej jednak niż 30 godzin za semestr).
16a. Przygotowanie seminariów nadzorują opiekunowie prac dyplomowych, którzy
mają również obowiązek w nich uczestniczyć. Za udział w przygotowaniu i poprowadzeniu
seminarium, opiekun pracy otrzymuje 10 godzin (zajęcia nieregularne; nie więcej jednak niż
50 godzin w roku akademickim).
17. Seminaria magisterskie rozliczane są w zależności od liczby uczestników, po 2 godziny za
uczestnika (nie więcej jednak niż 30 godzin za semestr).
17a. Przygotowanie seminariów nadzorują opiekunowie prac dyplomowych, którzy
mają również obowiązek w nich uczestniczyć. Za udział w przygotowaniu i poprowadzeniu
seminarium, opiekun pracy otrzymuje: 1 godzinę dla seminariów studentów na 1 i 2
semestrze studiów II-go stopnia oraz po 10 godzin dla seminariów studentów na 3 i 4
semestrze studiów II-go stopnia (zajęcia nieregularne; nie więcej jednak niż 100 godzin w
roku akademickim).
18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

