Uchwała nr 53/2012
Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie
Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i
doktorantów na Wydziale Historycznym

Na podstawie uchwały Senatu UW z dn. 15.03.2006 r w sprawie Wprowadzenia
zasad

rozliczania

pensum

dydaktycznego

nauczycieli

akademickich

i

doktorantów Rada Wydziału Historycznego na posiedzeniu w dniu 24
października 2012 r. podjęła uchwałę o przyjęciu następujących zasad
rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Historycznym.
§1
1. Do pensum dydaktycznego zalicza się zajęcia regularne, realizowane na studiach I, II i III
stopnia, które:
a) umieszczane są w tygodniowym rozkładzie zajęć przez jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną za prowadzenie procesu dydaktycznego,
b) prowadzone są dla grup o liczebności nie mniejszej od minimum ustalonego w niniejszej
uchwale,
c) prowadzone są dla doktorantów Wydziału Historycznego.
2. Do zajęć regularnych zalicza się także zajęcia terenowe i praktyki, obowiązkowe dla danego
kierunku studiów, zgodnie z aktualnym programem.
§2
Do pensum dydaktycznego zalicza się zajęcia niebędące zajęciami regularnymi w rozumieniu
§1. Dziekan każdorazowo zatwierdza listę zajęć nieregularnych zgłaszanych przez
dyrektorów Instytutów w wymiarze nie większym niż 30 godzin rocznie dla każdego
pracownika.
§3
Jeśli zajęcia prowadzone są przez dwóch (lub więcej) nauczycieli akademickich to liczba godzin
dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy osoby prowadzące.
§4
1. Ustala się, że współczynnik przeliczeniowy wynosi 1,5 dla:
a) zajęć regularnych prowadzonych bez dodatkowego wynagrodzenia w soboty i niedziele oraz
dni ustawowo wolne od pracy,
b) prowadzonych w języku obcym zajęć regularnych, niebędących lektoratami i translatorami, c)
prowadzonych dla doktorantów Wydziału Historycznego.
2. Jeżeli określone w punktach 1a, 1b, 1c, okoliczności zaistnieją równocześnie to stosuje się
współczynnik przeliczeniowy równy 2.
§5
1. Ustala się minimalna liczbę osób dla poszczególnych grup na zajęciach dydaktycznych w
sposób następujący:
- ćwiczenia - 8 osób,
- seminaria: licencjackie - 5 osób, magisterskie – 4 osoby., doktorskie - 3
- konwersatoria - 5 osób
- laboratoria - 8 osób
- lektoraty - 10 osób
- translatoria – 5 osób
- wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe - 15

- pozostałe wykłady - 6 osób.
2. Dopuszcza się możliwość mniejszej liczebności grup na wszystkich typach zajęć za zgodą

Dziekana.

Traci moc uchwała Rady Wydziału Historycznego z dn. 31 maja 2006 roku.

