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  Poz. 24 

 

ZARZĄDZENIE NR 7 
DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII  

 
 z dnia 13 września 2021 r.  

w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Neofilologii  

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 8 i 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2019 poz. 190), Zarządzenia nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 319) oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Wydziału Neofilologii 
(Monitor UW z 2020 r. poz. 43 z późn. zm.) Dziekan Wydziału Neofilologii postanawia, co 
następuje: 

§ 1 

Pensum dydaktyczne 

1. Określa się zasady ogólne rozliczania pensum dydaktycznego obowiązujące na 
Wydziale Neofilologii. 

2. Realizacja pensum dydaktycznego opiera się wyłącznie na wykonaniu 
obowiązków dydaktycznych zleconych przez KJD w porozumieniu z Dziekanem. 

3. Do pensum dydaktycznego wliczane są: 
1) godziny regularne za zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale 

Neofilologii; 
2) godziny regularne za zajęcia dydaktyczne prowadzone na innych wydziałach 

oraz w szkole doktorskiej; 
3) godzinny nieregularne, realizowane przez nauczycieli akademickich na 

podstawie przydziału przez KJD w porozumieniu z Dziekanem. 
4. Zajęcia dydaktyczne rozliczane są na podstawie zasad określonych w niniejszym 

Zarządzeniu. 

§ 2 

Godziny regularne 

1. Do zajęć regularnych wlicza się zajęcia dydaktyczne: 
1) na studiach stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Neofilologii; 
2) na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Neofilologii; 
3) w szkole doktorskiej; 
4) na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych organizowanych przez inne 

jednostki UW, prowadzone za zgodą Dziekana, jeśli pracownik nie pobiera za 
nie osobnego wynagrodzenia; 

5) obejmujące opiekę naukową nad studentami MISH. 
2. W ramach opieki nad studentem kolegium MISH do pensum dydaktycznego wlicza 

się 10 godzin za jednego studenta rocznie. Łączna liczba godzin za opiekę nad 
studentami MISH nie może przekraczać 30 godzin rocznie. 
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§ 3 

Godziny nieregularne 

1. Godziny nieregularne mogą być realizowane poprzez opiekę nad pracami 
dyplomowymi oraz opiekę nad doktorantami. 

2. Liczba godzin nieregularnych wliczanych do pensum dydaktycznego nie może 
przekraczać 1/3 pensum dydaktycznego na danym stanowisku. 

§ 4 

Rozliczanie pensum dydaktycznego 

1. Zajęcia dydaktyczne przeliczane są zgodnie z zasadą: 45 min. = 1 godzina 
przeliczeniowa. 

2. Przy rozliczaniu wliczanych do pensum dydaktycznego zajęć prowadzonych na 
studiach zaocznych, odbywanych w soboty lub niedziele, uwzględnia się współczynnik 
1,5. 

§ 5 

1. Godziny dydaktyczne na zajęciach prowadzonych przez więcej niż jednego 
prowadzącego podlegają równemu podziałowi pomiędzy wszystkich prowadzących. 

2. Prowadzący, za zgodą KJD i Dziekana, mogą godziny współprowadzonych zajęć 
podzielić nierównomiernie. Rozliczenie godzin na takich zajęciach odbywa się na 
podstawie      jednomyślnego oświadczenia wszystkich prowadzących. 

3. Jeśli do prowadzenia zajęć niezbędne jest stałe uczestnictwo więcej niż jednego 
prowadzącego, możliwe jest, za zgodą KJD i Dziekana, rozliczenie godzin 
dydaktycznych zgodnie z faktyczną liczbą godzin wynikających z sylabusa. 

§ 6 

1. Zajęcia dydaktyczne, w których liczba uczestników mieści się w limitach 
wskazanych w Zarządzeniu KJD, wliczają się do pensum dydaktycznego w wymiarze 
odpowiadającym liczbie godzin w semestrze. 

2. Zajęcia dydaktyczne, w których liczba uczestników nie mieści się w limicie 
wskazanym w Zarządzeniu KJD, nie wliczają się do pensum dydaktycznego pracownika 
i nie są uruchamiane. 

3. W szczególnych wypadkach, na wniosek KJD, Dziekan może wyrazić zgodę na 
wliczenie do pensum dydaktycznego zajęć, w których uczestniczy mniejsza liczba 
studentów niż przewidziano w zarządzeniu KJD. 

§ 7 

1. Wprowadza się zasadę rozliczania godzin nieregularnych za opiekę nad pracami 
dyplomowymi, uzależnioną od wliczenia do pensum seminarium dyplomowego. 

2. Roczny limit godzin wliczonych do pensum za prowadzenie seminarium  
dyplomowego wynosi 60. 

3. Nauczyciele akademiccy nie wliczający seminarium do pensum dydaktycznego 
uzyskują 10 godzin nieregularnych za opiekę nad jedną pracą dyplomową. Łączna liczba 
godzin za opiekę nad pracami dyplomowymi nie może przekroczyć 60. 

4. Liczbę godzin nieregularnych przysługujących nauczycielowi akademickiemu za 
opiekę nad pracami dyplomowymi potwierdza KJD w porozumieniu  
z Kierownikiem wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wydziału. 

 



3 
 

§ 8 

Rozliczając wymiar rocznego pensum dydaktycznego, dokonuje się obliczenia 
pensum z zastosowaniem następującej kolejności: zajęcia na studiach stacjonarnych, 
zajęcia na studiach niestacjonarnych, godziny nieregularne. 

§ 9 

Wynagrodzenie za zajęcia ponadwymiarowe 

1. Za godziny ponadwymiarowe przysługuje nauczycielowi akademickiemu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe określa Dziekan 
w osobnym zarządzeniu. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 
2021 roku. 

 
 
 

Dziekan Wydziału Neofilologii: R. Małecki 
 
 
 
 
 

 


