
                                                            

  

 

 

Poz. 108 

 

Zarządzenie nr  23 

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: ustalenia wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń 

dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi 

 

Na podstawie par. 1, ust. 10 załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy na Uniwersytecie 

Warszawskim Planowanie, ustalanie wymiaru oraz zasady rozliczenia godzin 

dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim 

zarządzam, co następuje: 

 

1. Za opiekę naukową sprawowaną nad wypromowanymi w danym roku 

akademickim pracami licencjackimi pracownik otrzymuje w ramach godzin 

nieregularnych maksimum 30 godzin rocznie, w tym: 

1.1 3-5 prac – 10 godzin, 

1.2  6-8 prac – 20 godzin, 

1.3 9 i więcej prac – 30 godzin. 

 

2. Za opiekę naukową sprawowaną nad wypromowanymi w danym roku 

akademickim pracami magisterskimi pracownik otrzymuje w ramach godzin 

nieregularnych maksimum 30 godzin rocznie: 

2.1 za opiekę naukową nad jedną pracą magisterską – 10 godzin, 

2.2 za opiekę naukową nad dwiema pracami magisterskimi – 20 godzin, 
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2.3 za opiekę naukową nad trzema lub więcej pracami magisterskimi – 30 

godzin. 

 

3. Za opiekę naukową nad doktorantami na Wydziale Polonistyki i/lub w Szkole 

Doktorskiej Nauk Humanistycznych, i/lub Międzydziedzinowej Szkole 

Doktorskiej pracownik otrzymuje w ramach godzin nieregularnych maksimum 

30 godzin rocznie, godziny te mogą być dzielone między promotora i promotora 

pomocniczego, na podstawie porozumienia pomiędzy obydwoma opiekunami 

naukowymi, potwierdzonego adnotacją obu stron na ich planach pensum: 

3.1 za opiekę naukową nad jednym doktorantem – 15 godzin, 

3.2 za opiekę naukową nad dwoma lub więcej doktorantami – 30 godzin. 

4. W przypadku wliczanych do pensum zajęć regularnych prowadzonych w 

językach obcych, niebędących lektoratami i translatoriami oraz zajęciami na 

kierunkach filologicznych i kulturoznawczych prowadzonymi standardowo w 

językach obcych, a także zajęć prowadzonych w soboty i dni ustawowo wolne 

od pracy, dodatkowy nakład pracy może stanowić podstawę przyznania przez 

Kierownika Jednostki Dydaktycznej godzin nieregularnych w wysokości do ½ 

wymiaru tych zajęć. 

5. Maksymalna liczba godzin zajęć nieregularnych (wskazanych w pkt. 1-4) 

wliczanych do pensum nie może przekroczyć łącznie 60 godzin rocznie. W roku 

akademickim, w którym promotor lub promotor pomocniczy doktoranta Szkoły 

Doktorskiej Nauk Humanistycznych prowadził przedmiot "Rozwój naukowy – 

zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)", suma godzin 

regularnych za prowadzenie tych zajęć oraz nieregularnych za opiekę naukową 

nad tym doktorantem nie może przekroczyć 15. 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Z dniem wejścia w życie 

niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Polonistyki 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wykazu uwzględnianych w 

pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi. 

 

Dziekan Wydziału Polonistyki: Z. Greń 



 

 

 

 


