
 
Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego  UW nr 1 z dnia 20 stycznia 2017 

roku w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin 

dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym 

 

Na podstawie uchwały nr 249 Senatu UW z dn. 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania, 

ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli 

akademickich na Uniwersytecie Warszawskim w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz 

zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie 

Warszawski wraz ze zmianami w zw. z uchwałą nr 4 Senatu UW z dnia 28 września 2016 r. 

Dziekan Wydziału Historycznego postanawia, co następuje: 

  
§1 

1. Do pensum dydaktycznego zalicza się zajęcia regularne, realizowane na studiach I  i II stopnia 
oraz na studiach doktoranckich, które: 

a)   umieszczane są przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie procesu 
dydaktycznego w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

b)   prowadzone są dla grup o liczebności nie mniejszej od minimum ustalonego w niniejszym 
zarządzeniu. 

 
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 ust. 6 Uchwały nr 249 Senatu UW z dn. 25 czerwca 2014 r. 

 Dziekan każdorazowo zatwierdza listę zajęć nieregularnych zgłaszanych przez dyrektorów 
Instytutów w wymiarze nie większym niż 60 godzin rocznie dla każdego pracownika. 

 
 §3 
   Jeśli zajęcia prowadzone są przez dwóch (lub więcej) nauczycieli akademickich, liczba godzin 

dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy osoby prowadzące, chyba, że w wyjątkowych 
wypadkach Dziekan postanowi inaczej. 

 
 § 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 translatoriami. 
 
2.   Jeżeli określone w punktach 1a, 1b, okoliczności zaistnieją równocześnie, stosuje się 

współczynnik przeliczeniowy równy 1,5. 
 
  



§ 5 
 Ustala się w sposób następujący minimalną liczbę osób dla poszczególnych grup na zajęciach 

dydaktycznych: 
- ćwiczenia - 8 osób, 
- seminaria: licencjackie - 5 osób, magisterskie – 4 osoby., doktoranckie – 3 osoby 
- konwersatoria - 5 osób 
- laboratoria - 8 osób 
- lektoraty - 10 osób 
- translatoria – 5 osób 
- wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe – 15 osób 

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

Dziekana. 
 
 § 6 

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego każdy nauczyciel akademicki ma obowiązek 
wypełnienia „Karty rozliczenia pensum”. Dziekan dokonuje rozliczenia pensum nauczycieli 
akademickich po zakończeniu okresu rozliczeniowego (roku akademickiego). 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
 

 1.  Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego  UW z dnia 17 czerwca 2015 roku w        
sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) 
nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym 

 
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

 
     
     Dziekan Wydziału Historycznego 
      
          dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW  
 
 


