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Harmonogram spraw dydaktycznych
na rok akademicki 2015/2016
1. Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają się 1 października
2015. a kończą się 08. czerwca 2016 r. [szczegółową organizację roku akademickiego
2015/2016, stanowi załącznik nr 1 - Postanowienie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016].
2. Sesja egzaminacyjna:
a. w semestrze zimowym trwa od 28 stycznia 2016r. do 10 lutego 2016r.
b. w semestrze letnim trwa od 09 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r.
3. Sesja poprawkowa:
a. w semestrze zimowym trwa od 03 marca 2016r. do 09 marca 2016r.
b. w semestrze letnim trwa od 29 sierpnia 2016r. do 11 września 2016r.
Wszystkie egzaminy muszą odbyć się w/w terminach.
4. Terminy egzaminów oraz egzaminów poprawkowych muszą być przekazane do Sekcji
Planowania i Kontroli Dydaktyki
- w semestrze zimowym do końca 30.10. 2015r.
- w semestrze letnim do końca 30.03. 2016r.
5. Egzaminy nie mogą być prowadzone w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Studenci nie umieszczeni w protokole nie mogą przystąpić do zdawania egzaminu
i zaliczenia ćwiczeń [konwersatorium].
7. Studenci nie mający zaliczenia ćwiczeń nie mogą przystąpić do egzaminu jeżeli przedmiot
kończy się egzaminem.
8. Oceny z zaliczenia ćwiczeń i konwersatoriów kończących się egzaminem, muszą zostać
wpisane do protokołów w systemie USOS i złożone do właściwych dziekanatów w formie
papierowej, podpisane przez wykładowcę.
- z semestru zimowego do 30.01. 2016r.
- z semestru letniego do 15.06.2016r.
9. Oceny z egzaminów oraz przedmiotów nie kończących się egzaminem, muszą zostać
wpisane protokołów w systemie USOS,
- z semestru zimowego do 20.02.2016r
- z semestru letniego do 20.07.2016r.
10. Oceny z egzaminów/zaliczeń z II terminu muszą zostać wpisane do systemu USOS,
- z semestru zimowego do 20.03.2016r.
- z semestru letniego do 20.09.2016r.
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11. Protokoły egzaminacyjne z I i II terminu z semestru zimowego muszą zostać uzupełnione
do 30.03.2016r. z semestru letniego do 30.10.2016r., następnie podpisane przez
wykładowcę i złożone do właściwych dziekanatów w formie papierowej.
12. Studenci przystępujący do zdawania egzaminów lub zaliczenia przedmiotów awansem
muszą uzyskać zgodę Prodziekana ds. studenckich lub Kierownika właściwych studiów.
13. Termin i miejsce dyżuru wykładowca zobowiązany jest podać do 10.10.2015r.
w Dziale Informacji i Promocji pok. B -04 lub emailem na adres: info@wz.uw.edu.pl
14. Dyżury obowiązują zarówno w trakcie zajęć dydaktycznych, jak również w trakcie sesji
egzaminacyjnej i poprawkowej. Nawet w sytuacji, gdy nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne
w danym semestrze.
15. Każdy wykładowca powinien złożyć kartę przedmiotu - sylabus [według wzoru załącznik
nr 3] do przedmiotów, które prowadzi w danym roku akademickim [semestrze].
Karty przedmiotu należy przesłać do Pana mgr Mirosława Guzika emailem na adres:
mguzik@wz.uw.edu.pl. Koordynatorzy przedmiotu wypełniają sylabus cz. A i B w celu
ujednolicenia efektów kształcenia wg KRK oraz programów realizowanych we wszystkich
grupach ćwiczeniowych. W przypadku zajęć prowadzonych w formie konwersatorium
wszyscy prowadzący zajęcia realizują te same efekty kształcenia i każdy samodzielnie
wypełnia sylabus w zakresie realizowanego programu – jeżeli zostały wprowadzone zmiany w
programach nauczania, lub sylabus nie został jeszcze złożony.
16. Oceny z III terminu dla osób, które mają zachowany termin letniej sesji egzaminacyjnej,
proszę wpisać w system USOS do 15.10. 2015 r. jest to termin ostateczny, gdyż od roku
akademickiego 2015/2016 dopłata budżetowa będzie rozliczana przez system POLON.
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STAWKI ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA PENSUM NA STUDIACH STACJONARNYCH*

Lp.

Stanowisko

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający
tytuł naukowy, profesor wizytujący

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący
posiadający stopień doktora habilitowanego, lub doktora,
docent, adiunkt posiadający stopień doktora habilitowanego

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy
wykładowca

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

Stawka za 1 godzinę
zajęć
(45 minut)

177 zł

151 zł

126 zł
87 zł

*) stawki powyższe dotyczą również wykładowców zewnętrznych prowadzących zajęcia na studiach
stacjonarnych.
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Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich i doktorantów

UCHWAŁA
Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie ustalenia minimalnych liczebności grup studenckich oraz
szczegółowych zasad rozliczania pensum dydaktycznego dla obciążeń dydaktycznych
niebędących zajęciami regularnymi.
Na podstawie par. 3 ust. 1 Uchwały nr 65 Senatu UW z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
wprowadzenia „Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i
doktorantów” w związku z par. 6 pkt 2 lit. b oraz par. 8 pkt 1 „Zasad rozliczania pensum
dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów” oraz Uchwały nr 129 Senatu UW z
dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalania zasad i zakresu obowiązków nauczycieli
akademickich objętych wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkowym, Rada Wydziału
Zarządzania UW postanawia, co następuje:
§1
Ustala się minimalne liczebności grup studenckich, w celu realizacji regularnych zajęć
dydaktycznych oraz wykaz uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących
zajęciami regularnymi.
§2
Minimalne liczebności grup studenckich dla poszczególnych jednostek dydaktycznych
wynoszą:
1/ wykłady

cały rocznik

2/ wykłady specjalnościowe

30

3/ wykłady do wyboru

25

4/ ćwiczenia

20

5/ konwersatoria

20

6/ laboratoria

20

7/ seminaria licencjackie
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8/ seminaria magisterskie
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§3

Pensum dydaktyczne pracowników Wydziału Zarzadzania wynosi:






dla pracowników naukowo-dydaktycznych 210 godzin obliczeniowych rocznie,
dla docentów 270 godzin obliczeniowych rocznie,
dla wykładowców i starszych wykładowców 360 godzin obliczeniowych rocznie,
dla lektorów i instruktorów 540 godzin obliczeniowych rocznie,
dla doktorantów nie więcej niż 90 godzin obliczeniowych rocznie.
§4

1. Planowaną obsadę
zajęć dydaktycznych
przygotowują Kierownicy Katedr,
Zakładów, Pracowni na podstawie przekazanych planów i przygotowanych
harmonogramów, przed rozpoczęciem semestru zapewniając równomierne obciążenie
pensum dydaktycznym wszystkich pracowników Katedr, Zakładów, Pracowni.
2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne nie mogą być obsadzone przez pracowników Katedry,
Zakładu, Pracowni, Kierownicy zapewniają obsadę zajęć w porozumieniu z
Kierownikami innych Katedr, Zakładów, Pracowni o zbieżnym profilu naukowodydaktycznym.
3. Kierownik Katedry, Zakładu, Pracowni odpowiedzialnej za zajęcia z danego
przedmiotu w przypadku braku możliwości ich pełnej obsady zobowiązany jest
przedstawić Prodziekanowi ds. Studenckich listę rezerwową, przynajmniej dwóch
Katedr, Zakładów, Pracowni, którym ze względu na ich potencjał naukowodydaktyczny złożona będzie propozycja obsady tych zajęć.
4. Kierownicy wskazanych na liście rezerwowej Katedr, Zakładów, Pracowni mogą
odmówić obsady zajęć tylko wówczas, gdy podlegli im pracownicy wykonują pensum
oraz „nadpensum” (w rozmiarze ¼ pensum dla pracownika naukowo-dydaktycznego i
½ pensum dla pracownika dydaktycznego).
5. Kierownik Katedry, Zakładu, Pracowni może zlecić pracownikowi poprowadzenie
zajęć w ramach pensum dydaktycznego na rzecz innych jednostek Uniwersytetu
Warszawskiego, jeśli pracownik nie ma możliwości realizacji pensum na Wydziale
Zarządzania.
§5
1. Jedną godzinę obliczeniową stanowi 45 minut zajęć.
2. Współczynnik przeliczeniowy wynosi 1,5:
a) dla zajęć regularnych, prowadzonych bez dodatkowego wynagrodzenia w soboty i
niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
b) dla prowadzonych w języku obcym zajęć regularnych.
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§6
W przypadku zajęć prowadzonych niestandardowymi metodami w wymiarze 30 godzin
obliczeniowych (np. przez Internet) i stanowiącymi uzupełnienie zajęć regularnych przyznaje
się dodatkowe godziny w wymiarze 15 godzin obliczeniowych.
§7
1.W skład pensum dydaktycznego wchodzą obciążenia dydaktyczne regularne oraz
obciążenia dydaktyczne nie będące zajęciami regularnymi.
2.Zajęcia regularne nie mogą stanowić mniej niż:
a)120 godzin obliczeniowych rocznie dla pracownika naukowo-dydaktycznego,
b)180 godzin obliczeniowych rocznie dla docenta, wykładowcy i starszego wykładowcy,
c)270 godzin obliczeniowych rocznie dla lektora i instruktora.
§8
1. W pensum uwzględnia się następujące obciążenia dydaktyczne niebędące zajęciami
regularnymi:
a) prowadzenie poza seminarium prac magisterskich i dyplomowych,
b) redakcja prac zbiorowych i przygotowywanie recenzji prac naukowych dla
Wydawnictw Naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydawnictw UW, które mogą być wykorzystane w działalności dydaktycznej,
c) opieka nad studentami w ramach Indywidualnego Toku Studiów, stypendystami
programów wymiany stypendialnej, kołami naukowymi.
2. W razie potrzeby wynikającej z braku dostatecznej liczby godzin zajęć dydaktycznych dla
pracownika Dziekan może zaliczyć pracownikowi do pensum:
a) przygotowanie recenzji prac magisterskich lub dyplomowych w wymiarze 0,5 godziny
obliczeniowej za każdą recenzję,
b) przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzaminy magisterskie lub dyplomowe w
wymiarze 1 godziny obliczeniowej za 4 egzaminy.
§9
Z tytułu prowadzenia poza seminarium pracy magisterskiej lub dyplomowej bez dodatkowego
wynagrodzenia, po pozytywnej ocenie tej pracy Dziekan może zaliczyć nauczycielowi
akademickiemu 10 godzin dydaktycznych za każdą pracę jednak nie więcej niż za opiekę nad
3 magistrantami (dyplomantami).
§ 10
Za redakcję pracy zbiorowej, w tym także numeru czasopisma naukowego wydawanego przez
Wydział Zarzadzania oraz za recenzje dla Wydawnictw Wydziału Zarządzania i wydawnictw
UW, bez dodatkowego wynagrodzenia, Dziekan może zaliczyć do pensum:
a) 15 godzin obliczeniowych za redakcję pracy zwartej (np. książki lub numeru czasopisma),
b) 10 godzin obliczeniowych za recenzję materiałów pokonferencyjnych,
c) 3 godziny obliczeniowe za recenzję artykułu, - łącznie nie więcej niż 30 godzin w roku
akademickim.
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§ 11
Za opiekę nad studentem w ramach indywidualnego toku studiów (ITS) Dziekan może
zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 5 godzin obliczeniowych w roku akademickim za
każdego studenta, ale nie więcej niż 20 godzin obliczeniowych. Nauczycielowi
akademickiemu sprawującemu indywidualną opiekę nad stypendystą zagranicznym Dziekan
może zaliczyć 15 godzin obliczeniowych w roku akademickim. Nauczycielowi
akademickiemu sprawującemu opiekę nad programem wymiany stypendialnej lub kołem
naukowym Dziekan może zaliczyć 15 godzin obliczeniowych w roku akademickim. Podstawą
zaliczenia godzin do pensum jest przedstawienie szczegółowego sprawozdania przez
nauczyciela akademickiego.
§ 12
Traci moc Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 19 września 2006 r. w sprawie
ustalenia minimalnych liczebności grup studenckich oraz szczegółowych zasad rozliczania
pensum dydaktycznego dla obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan

prof. zw. dr hab. Jan Turyna
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