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Poz. 13 

ZARZĄDZENIE NR 1 

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O KULTURZE I SZTUCE 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie zasad realizacji pensum  

 Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 190) oraz § 1 ust. 10 i § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu 
Pracy na Uniwersytecie Warszawskim stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 143 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie 
Regulaminu Pracy na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 319) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Dziekan, na prośbę pracownika lub wniosek Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału i związków zawodowych, ustala 
wykaz uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami 
regularnymi w danym roku akademickim.       
 2. W przypadku prowadzenia zajęć o szczególnym stopniu trudności lub 
uciążliwości (zajęcia niebędące lektoratami ani translatoriami prowadzone w języku 
obcym niebędącym językiem ojczystym prowadzącego; zajęcia prowadzone w soboty 
i dni ustawowo wolne od pracy), przyznaje się nauczycielowi akademickiemu godziny 
nieregularne w wysokości 1/2 wymiaru tych zajęć. W przypadku zajęć prowadzonych 
w języku obcym oraz w soboty i dni wolne od pracy, przepis ten stosuje się 
automatycznie. Na prośbę pracownika lub wniosek Kierownika Jednostki Dydaktycznej 
przepis stosuje się także do innych zajęć o szczególnym stopniu trudności lub 
uciążliwości.            
 3.   Obciążenia dydaktyczne niebędące tzw. godzinami regularnymi rozliczane 
są w wymiarze nie wyższym rocznie niż 1/3 pensum określonego w § 16 Regulaminu 
pracy na UW.           
 4.   Dziekan, na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, może rozliczać 
realizację pensum w okresie dwuletnim.       
 5. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz minimalnej, a w 
przypadku ćwiczeń i konwersatoriów także maksymalnej liczebności grup 
poszczególnych kategorii zajęć dydaktycznych, ustalony przez Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej, po zasięgnięciu opinii Rad Dydaktycznych.     
 6.  Dopuszcza się możliwość mniejszej liczebności grup na wszystkich typach 
zajęć za zgodą Dziekana. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce: M. Karpińska 
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Załącznik  

do Zarządzenia nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce z dnia 
 15 października 2020 r. w sprawie zasad realizacji pensum na Wydziale Nauk 

 o Kulturze i Sztuce 

WYKAZ MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ LICZEBNOŚCI GRUP 
POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNKS, po zasięgnięciu opinii Rad 
Dydaktycznych WNKS, ustala w sposób następujący minimalną (w przypadku ćwiczeń 
i konwersatoriów także maksymalną) liczbę osób dla poszczególnych kategorii zajęć 
dydaktycznych:  
1)  ćwiczenia - 6 osób (maksymalnie 20); 

2) seminaria: licencjackie -  4 osoby, magisterskie - 3 osoby, doktoranckie - 2 osoby; 
3) konwersatoria  laboratoria - 4 osoby (maksymalnie 15); 
4) lektoraty - 10 osób; 

5) translatoria - 5 osób; 

6) wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe – 15 osób; 
7) pozostałe wykłady - 5 osób; 
8) zajęcia terenowe - 8 osób pod opieką jednego prowadzącego. 

 


