
 

 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 71/2012  
Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
podjęta w dniu 

 26 czerwca 2012 r. 
 

 
 
 

  Rada Wydziału Fizyki i Astronomii podjęła następującą uchwałę: 

Rada Wydziału anuluje:    

- UCHWAŁĘ Nr 2/2007 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjętą 

w dniu 30.01.2007 r. 

oraz  
- UCHWAŁĘ Nr 64/2009 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjętą 
w dniu 16.06.2009 r. 
 
 
Rada Wydziału Fizyki i Astronomii określa, Ŝe zajęciami nieregularnymi na Wydziale są: 

1. Promotorstwo pracy dyplomowej. 

2. Promotorstwo pomocnicze pracy dyplomowej. 

3. Pracownia specjalistyczna. 

4. Opieka naukowa nad doktorantem. 

5. Opieka naukowa nad doktorantem z tytułu promotorstwa pomocniczego. 

6. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 
i ustala, Ŝe maksymalna liczba godzin dydaktycznych zaliczanych do pensum z tytułu 
prowadzenia poszczególnych zajęć wynosi: 
 
1. Promotorstwo pracy dyplomowej – 10 godz./rok za kaŜdego studenta. Łączna liczba godzin 

z tego tytułu nie moŜe przekroczyć 50 godz./rok. 
2. Promotorstwo pomocnicze pracy dyplomowej –  

5 godz./rok za kaŜdego studenta. Łączna liczba godzin z tego tytułu nie moŜe przekroczyć 
20 godz./rok. 

3. Pracownia specjalistyczna - 15 godz./semestr. 
4. Opieka naukowa nad doktorantem - 20 godz./rok za kaŜdego doktoranta. Łączna liczba 

godzin z tego tytułu nie moŜe przekroczyć 60 godz./rok. 
5. Opieka naukowa nad doktorantem z tytułu promotorstwa pomocniczego – 10 godz./rok za 

kaŜdego doktoranta. Łączna liczba godzin z tego tytułu nie moŜe przekroczyć 30 godz./rok. 
6. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone bez dodatkowego 

wynagrodzenia – liczba godzin dydaktycznych zaplanowanych na te zajęcia.  



 
Zajęcia regularne muszą stanowić co najmniej 60 % pensum dydaktycznego. 
W przypadku obniŜonego pensum, z tytuły pełnionych funkcji lub uzyskanej zgody 
Rektora, wymieniony limit procentowy odnosi się do wartości pensum po obniŜce. 
 
 
 
Rada Wydziału Fizyki i Astronomii wprowadza współczynniki przeliczeniowe dla następujących 

zajęć prowadzonych w ramach pensum dydaktycznego: 

1/ dla zajęć regularnych prowadzonych w języku obcym o ile nauczyciel akademicki nie 

uzyskuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia – 2,0. 

2/ dla zajęć prowadzonych w ramach pensum dydaktycznego, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które realizowane są poza 

siedzibami Wydziału Fizyki i Astronomii – 1,5. 

 
 

 

 


