ZARZĄDZENIE NR 8
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2020 roku
w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych
przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2020/2021
W związku z zarządzeniem nr 143 Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie
Regulaminu Pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz uchwałą nr 249 Senatu UW z dnia 25
czerwca 2014 r. w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin
dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim (z późn.
zm.) wprowadza się niniejsze zasady rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez pracowników i doktorantów WNE w roku akademickim 2020/2021.
Pensum dydaktyczne
1. Pensum dydaktyczne pracowników wynosi:
1.1. na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 180 godz.
dydaktycznych,
1.2. na pozostałych stanowiskach badawczo-dydaktycznych - 210 godz. dydaktycznych,
1.3. na stanowiskach adiunkta, starszego asystenta i asystenta w grupie pracowników
dydaktycznych - 360 godz. dydaktycznych,
1.4. na stanowisku profesora w grupie pracowników dydaktycznych - 240 godz.
dydaktycznych
1.5. na stanowisku profesora uczelni, wykładowcy wizytującego w grupie pracowników
dydaktycznych - 270 godz. dydaktycznych
przy czym przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut zegarowych.
2. W odniesieniu do doktorantów studiów doktoranckich prowadzonych przez WNE
pobierających stypendium WNE, wymiar zajęć wynosi na II roku studiów 90 godz.
3. Pensum pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu w podstawowym miejscu
pracy może być obniżone na jego wniosek. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor po
zasięgnięciu opinii Dziekana. Podstawę zwolnienia z pensum określa Regulamin Pracy.
4. Dziekan w szczególności przedkłada Rektorowi pozytywne opinie nt. obniżenia pensum
pracownikom zaangażowanym w kierowanie projektami badawczymi o 30 godz. z tytułu
kierowania jednym projektem, ale nie więcej niż o 90 godz. łącznie.
5. Wymagany wymiar zajęć prowadzonych doktoranta może być na jego wniosek obniżony o
30 godz. z tytułu kierowania projektem badawczym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan.
Rozliczanie pensum dydaktycznego ze środków Wydziału
6. Rozliczeniu podlegają zajęcia prowadzone w okresie roku akademickiego 2020/2021 tj. od
1 października 2020 r. do 30 września 2021 r..
7. Obciążenia dydaktyczne dzielą się na godziny regularne i nieregularne, zgodnie z
Regulaminem Pracy. Godziny nieregularne nie mogą przekraczać 1/3 pensum pracownika i
30 godz. w przypadku doktoranta. Liczba godzin dydaktycznych z tytułu prowadzenia na

studiach I i II stopnia seminariów dyplomowych licencjackich i magisterskich oraz na studiach
doktoranckich prowadzonych przez WNE łącznie nie może przekroczyć 150.
8. W przypadku prowadzenia określonych zajęć przez więcej niż jednego pracownika
(współprowadzenie), domyślnie przyjmuje się, że udziały w prowadzeniu są równe.
Pracownicy mogą nierównomiernie podzielić godziny, pod warunkiem przedstawienia
precyzyjnego kalendarza zajęć wraz z oświadczeniem, kto prowadził dane zajęcia. W
przypadku zajęć konwersatoryjnych, przynajmniej połowa godzin musi być prowadzona przez
pracownika przynajmniej ze stopniem doktora.
9. Minimalne liczebności grup określone są jako:
- dla wykładów i ćwiczeń na studiach I stopnia – 20 osób
- dla wykładów i ćwiczeń na studiach II stopnia – 15 osób
- dla konwersatoriów na studiach I stopnia – 15 osób
- dla konwersatoriów na studiach II stopnia – 12 osób
- dla seminariów dyplomowych na studiach I i II stopnia – 1 osoba
- dla zajęć internetowych – 20 osób
10. Minimalna liczebność grup nie obowiązuje, gdy są to zajęcia obowiązkowe, a zajęcia im
równoważne nie są prowadzone w danym semestrze.
11. Maksymalna łączna liczba seminarzystów zapisana w USOS na wszystkich seminariach
pracownika nie może przekraczać 17 osób. Wyjątkowo, dziekan ze względu na potrzeby
dydaktyczne może określić kierunki lub specjalności studiów, w których limit seminarzystów
przypadających na 1 osobę, pod kierunkiem której jest pisana praca dyplomowa, wynosi 22.
12. Na godziny regularne rozliczane ze środków WNE składają się:
12.1. zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych przez
WNE,
12.2. seminaria dyplomowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
prowadzonych przez WNE
12.3. zajęcia i seminaria prowadzone na stacjonarnych studiach doktoranckich WNE,
12.4. zajęcia prowadzone na stacjonarnych studiach doktoranckich w ramach szkoły
doktorskiej,
12.5. zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu,
które zgłosiły na nie zapotrzebowanie, jeśli pracownik lub doktorant nie pobiera za nie
odrębnego wynagrodzenia i jeśli dziekan wyraził na to zgodę,
12.6. zajęcia ogólnouniwersyteckie w trybie zdalnym prowadzone na platformie Centrum
Kompetencji Cyfrowych UW,
12.7. opieka nad studentem indywidualnych studiów międzydziedzinowych.
13. Godziny regularne rozlicza się w następujący sposób:
12.1
Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia – rozlicza się według nominalnej liczby
godzin uwidocznionej w planie pod warunkiem, że na zajęcia zapisała się ustalona
minimalna liczba osób w rozumieniu pkt. 9 lub jeśli jest spełniony warunek z pkt. 10.
12.2
Seminaria dyplomowe na studiach I i II stopnia - rozlicza się w wymiarze 4 godz.
semestralnie za jednego seminarzystę.
12.3
Seminaria doktorskie na studiach doktoranckich prowadzonych przez WNE rozlicza się w wymiarze 6 godz. semestralnie na jednego doktoranta będącego na I-IV
roku studiów. Prowadzenie seminarium dla więcej niż 5 doktorantów nie jest rozliczane.

12.4
Zajęcia prowadzone przez Internet - rozlicza się według nominalnej liczby
godzin uwidocznionej w planie:
12.4.1 dla studentów WNE - pod warunkiem, że na zajęcia zapisała się ustalona
minimalna liczba osób,
12.4.2 dla studentów innych jednostek, w tym ramach zajęć ogólnouniwersyteckich bez względu na liczbę zapisanych studentów.
12.5
Opieka nad studentem indywidualnych studiów międzydziedzinowych - rozlicza
się jako 10 godzin rocznie na jednego studenta i nie więcej niż 60 godzin rocznie.
13. Na godziny nieregularne składają się:
13.1. zajęcia w niepełnej grupie studenckiej (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, zajęcia
internetowe) o ile nie jest spełniony warunek z pkt. 10 – do pensum wlicza się taką
liczbę godzin, która wynika z iloczynu liczby studentów i nominalnej liczby godzin
dzielonej przez minimalną liczebność grupy,
13.2. udział w komisjach egzaminu dyplomowego w roli przewodniczącego lub członka
komisji - w wymiarze 0,5 godz. za 1 osobę egzaminowaną; udział w roli promotora i
recenzenta jest obowiązkowy i nie podlega wynagrodzeniu
13.3. opracowanie przez recenzenta rozwiniętej recenzji pracy dyplomowej - w wymiarze 2
godz.; opracowanie recenzji przez promotora jest obowiązkowe i nie podlega
osobnemu wynagrodzeniu
13.4. opracowanie i sprawdzenie egzaminu lub pracy zaliczeniowej za zajęcia z przedmiotu
niekończącego się egzaminem w przeliczeniu na każdego studenta uprawnionego do
zdawania egzaminu lub przystąpienia do zaliczenia w danym cyklu dydaktycznym,
powyżej 20 osoby za obie sesje egzaminacyjne w wymiarze:
- 2 min. za egzamin lub zaliczenie w formie testowej
- 6 min. za egzamin lub zaliczenie w formie pisemnej wymagającej udzielenia
rozwiniętej odpowiedzi lub rozwiązania zadań z wykazaniem drogi prowadzącej do
uzyskania wyniku
- 12 min. za egzamin lub zaliczenie w formie ustnej.
13.5. nieobowiązkowe zajęcia dydaktyczne nienależące do programu studiów uruchomione
na wniosek Dziekana, KJD, Rady Dydaktycznej, studentów lub pełnomocnika ds.
ERAMUS+ i zaakceptowane przez dziekana w wysokości:
13.5.1. nominalnej liczby godzin, jeśli zapisało się na nie co najmniej 20 osób
13.5.2. nominalnej liczby godzin pomnożonej przez 1/20 liczby studentów zapisanych
na nie, jeśli ich liczba jest mniejsza niż 20
13.6. zajęcia prowadzone w soboty i w niedziele – do godzin nieregularnych wlicza się
połowę zrealizowanych godzin regularnych
13.7. zajęcia o podwyższonej pracochłonności - do godzin nieregularnych wlicza się 0,5
godz. za studenta powyżej 20. osoby, pod warunkiem, że dziekan zaakceptuje wniosek
pracownika o uznanie wyższej pracochłonności zajęć
13.8. indywidualne konsultacje dla osób kończących prace dyplomowe w wymiarze 4 godz.
na jednego seminarzystę studiów I stopnia (licencjackich) i 6 godz. na jednego
seminarzystę studiów II stopnia (magisterskich), pod warunkiem przyjęcia pracy
dyplomowej przez prowadzącego seminarium
13.9. zajęcia prowadzone po raz pierwszy w języku angielskim – do godzin nieregularnych
wlicza się połowę zrealizowanych godzin regularnych
13.10. zajęcia prowadzone w ramach partnerstw z innymi instytucjami – do godzin
nieregularnych wlicza się nominalną liczbę godzin, pod warunkiem, że takie rozliczenie
zaakceptuje dziekan

13.11 egzaminy komisyjne – w odniesieniu do członków komisji egzaminu komisyjnego lub
komisyjnego sprawdzenia prac – do godzin nieregularnych wlicza się 2 godziny za
przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu / sprawdzania prac
13.12 zajęcia przygotowujące studentów do konkursów międzynarodowych – do godzin
nieregularnych wlicza się maksymalnie 15 godz., na podstawie oświadczenia
pracownika o przeprowadzonych zajęciach/warsztatach.
14. Do rozliczenia pensum ze środków Wydziału nie wlicza się zajęć podyplomowych,
prowadzonych poza WNE na studiach niestacjonarnych, ani w ramach kursów osobno
rozliczanych na Uniwersytecie. Zajęcia te są wynagradzane na podstawie odrębnych umów.
W szczególnych sytuacjach, dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie do pensum w ramach
godzin nieregularnych zajęć na niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych przez
WNE lub studiach podyplomowych prowadzonych przez WNE pod warunkiem, że nie pobiera
się za nie oddzielnego wynagrodzenia.
15. Podstawą uznawania zajęć na studiach prowadzonych przez WNE w rozliczeniu rocznym
jest zapisanie się na nie studentów WNE. W rozumieniu niniejszego regulaminu studentem
WNE jest każdy student, zarejestrowany na studia na WNE, w tym uczestnik wymiany MOST
lub programu Erasmus+, który na WNE realizuje część programu studiów oraz osoba
niebędąca studentem, która została upoważniona przez dziekana do realizacji części
programu studiów, w tym kursów dokształcających.
16. Pensum rozlicza się w terminach zgodnie z Regulaminem Pracy, w formie pisemnej;
podstawą rozliczenia są dane zarejestrowane w USOS dla zajęć prowadzonych na WNE oraz
zapisy w USOS lub dokumenty poświadczające wykonanie zajęć w innych jednostkach
Uniwersytetu. Warunkiem rozliczenia pensum jest wpisanie ocen ze wszystkich prowadzonych
zajęć do protokołów zamieszczonych w USOS, przedstawienie w tym samym terminie treści
egzaminów i zaliczeń w postaci elektronicznej oraz złożenie sprawozdania z efektów
kształcenia w danym roku akademickim.
Wygrodzenie za godziny ponadwymiarowe
17. Pracownik naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny lub doktorant jest odrębnie wynagradzany
za zajęcia dydaktyczne (poza płacą zasadniczą), jeśli powstały godziny ponadwymiarowe
(ponad pensum określone w pkt. 1). Pracownik może wnioskować do Dziekana o przeniesienie
wypracowanych w danym roku akademickim regularnych i nieregularnych godzin
ponadwymiarowych do rozliczenia w kolejnym roku akademickim.
18. Wynagrodzenia pracowników z tytułu zajęć dydaktycznych w wysokości przekraczającej
pensum zaliczają się do zadań wykonywanych w ramach podstawowego stosunku pracy i są
wypłacane bez zawierania dodatkowych umów. Zajęcia ponadwymiarowe doktorantów
pobierających stypendium WNE są wynagradzane na podstawie odrębnej umowy.
19. Regulamin Pracy określa, że pracownik może wykonywać zajęcia dydaktyczne w
wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. W
rozliczeniu finansowym w roku akademickim 2020/2021 odnosi się to do godzin regularnych.
20. W roku akademickim 2020/2021 stawka wynagrodzenia brutto, wykorzystywana do
ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wynosi:
- 95 zł dla doktorantów i nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora,
- 135 zł dla nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora,

- 165 zł dla posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych: G. Grotkowska

