Zasady wliczania zajęć dydaktycznych nieregularnych
(z wyłączeniem indywidualnie prowadzonych seminariów dyplomowych)

do pensum dydaktycznego
1. Nieregularne zajęcia dydaktyczne, mogą stanowić do 50% pensum obowiązującego
danego pracownika. Są one wliczane do pensum ale nie są podstawą do naliczania
wysokości premii.
2. Do zajęć nieregularnych zalicza się:
a. udział w egzaminach dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w wymiarze ½
godziny na jedną osobę egzaminowaną
b. zajęcia dydaktyczne (niezależnie od ich formy) wymagające nieautomatycznego
sprawdzania prac studentów (zadań, wypowiedzi pisemnych, krótkich esejów do 3
s. maszynopisu itp.) w liczbie równiej co najmniej ½ nominalnej liczby godzin
tych zajęć nie licząc egzaminu lub sprawdzianu końcowego pod warunkiem, że
grupa zajęciowa, której prace są sprawdzane i oceniane przez prowadzącego
zajęcia liczy więcej niż 20 osób
c. zajęcia dydaktyczne (niezależnie od ich formy), jeśli warunkiem ich zaliczenia jest
przygotowanie referatu lub eseju o objętości powyżej 5 stron, modelu itp. prac) w
liczbie większej niż jedna, nie licząc egzaminu lub sprawdzianu końcowego, pod
warunkiem, że grupa zajęciowa, której prace są sprawdzane i oceniane przez
prowadzącego zajęcia liczy więcej niż 20 osób
d. prowadzone w trybie na odległość (z użyciem Internetu)
e. zajęcia dydaktyczne nieobowiązkowe, prowadzone ze studentami WNE (na
wniosek samorządu, organizacji studenckiej, koła naukowego lub grupy
zainteresowanych studentów w liczbie nie mniejszej niż 20), zwłaszcza w ramach
prac kół naukowych (wykłady, warsztaty, seminaria, wystąpienia na studenckich
konferencjach naukowych) lub zajęć wpisanych do planu na dany rok jako
nieobowiązkowe, po uprzedniej akceptacji takiego wpisu przez dziekana
3. Przeliczniki stosowane w rozliczaniu zajęć nieregularnych:
Ad 2a. za udział egzaminach magisterskich ½ godziny na jedną osobę egzaminowaną
dla każdego członka komisji egzaminacyjnej nie licząc promotora
Ad 2b. za każdego studenta ponad liczbę 20 osób 1,5 godziny przy zajęciach 30godzinnych i proporcjonalnie mniej lub więcej przy innej liczbie godzin
Ad 2c. za każdego studenta ponad liczbę 20 osób 1,5 godziny przy zajęciach 30godzinnych i proporcjonalnie mniej lub więcej przy innej liczbie godzin
Ad 2d. 1,5 w stosunku do nominalnej liczby godzin zajęć
Ad 2e. 1 w stosunku do nominalnej liczby godzin zajęć
4. Warunkiem zaliczenia zajęć do pensum wg powyższych reguł jest w przypadku zajęć
wymienionych:
a. w punkcie 2 zgłoszenie szczegółowego programu zajęć wraz z szczegółowym
opisem wymagań zaliczeniowych dla studentów ( w tym w postaci prac,
sprawdzianów we wszystkich postaciach) w ogólnie obowiązującym terminie
zgłaszania zajęć na kolejny rok akademicki
b. w punktach 2b i 2c zarchiwizowanie w dziekanacie tematów i prac
egzaminacyjnych oraz wszystkich pozostałych prac studenckich
warunkujących objęcie ich w niniejszymi zasadami

c. w punkcie 2d udokumentowanie zmian treści lub formy materiałów do zajęć
prowadzonych kolejny raz, przynajmniej w 20% objętości tych materiałów w
programie zajęć zgłoszonym do dziekanatu w formie nadającej się do
archiwizacji.
5. Dziekan może ogłosić, gdy wymaga tego finansowa sytuacja wydziału, ograniczenia
liczby zajęć z zastosowaniem powyższych zasad
a. wymienionych w punkcie 2b-d, prowadzonych na danym roku studiów
każdego kierunku
b. wymienionych w punkcie 2e
ustalając i podając z należytym wyprzedzeniem zasady ich wyboru spośród zajęć
zgłaszanych przez pracowników WNE na kolejny rok akademicki.

