
 

 
 
 

UCHWAŁA Nr 103/2012  

Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

w sprawie  
zasad ustalania obowiązków dydaktycznych oraz 

zajęć nieregularnych 
z dnia 20 listopada 2012 r 

  

 
Na podstawie § 7 ust. 7 i 8 Uchwały Nr 59/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Rada Wydziału Fizyki i Astronomii postanawia, co następuje: 

 

§ 1 
Zajęciami nieregularnymi na Wydziale Fizyki i Astronomii są: 

1. Promotorstwo pracy dyplomowej. 

2. Opieka nad wykonującym pracę dyplomową w ramach pracowni magisterskiej. 

3. Pracownia specjalistyczna. 

4. Opieka nad studentem studiującym według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (ITS)  

5. Opieka naukowa nad doktorantem w charakterze opiekuna naukowego lub promotora. 

6. Opieka naukowa nad doktorantem w charakterze promotora pomocniczego. 

7. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

§ 2 

Z tytułu prowadzenia zajęć nieregularnych do wymiaru zajęć dydaktycznych powierzonych 

nauczycielowi akademickiemu zalicza się: 

1. 10 godz./rok za studenta z tytułu promotorstwa ukończonej pracy dyplomowej, nie 

więcej jednak niŜ 50 godz./rok. 

2. 15 godz./rok za studenta za opiekę nad wykonującym pracę dyplomową w ramach 

pracowni magisterskiej, nie więcej niŜ 30 godz./rok. 

3. 15 godz. /semestr za studenta z tytułu prowadzenia pracowni specjalistycznej, nie 

więcej niŜ 30 godz./semestr. 

4. Z tytułu opieki nad studentem studiującym według indywidualnego planu studiów i programu 

nauczania (ITS): 

• na studiach I stopnia - 5 godzin dydaktycznych na rok. Łączna liczba godzin z 

tego tytułu nie moŜe przekroczyć 50 godz./rok. 



• na studiach II stopnia - 10 godzin dydaktycznych na rok. Łączna liczba godzin z 

tego tytułu nie moŜe przekroczyć 50 godz./rok. 

5. 20 godz./rok za doktoranta z tytułu opieki naukowej, opiekuna naukowego lub 

promotora, nie więcej niŜ 60 godz./rok. 

6. 10 godz./rok za doktoranta z tytułu promotorstwa pomocniczego, nie więcej niŜ 30 

godz./rok. 

7. Liczbę godzin dydaktycznych wykonanych zgodnie z planem w ramach zajęć dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 3 

1. Zajęcia nieregularne nie mogą stanowić więcej niŜ 40% wymiaru obowiązków 

dydaktycznych nauczyciela akademickiego wynikającego z uchwały Senatu i decyzji 

Rektora. 

2. W uzasadnionych przypadka odstępstwo od zasady określonej w ust. 1 wymaga zgody 

dziekana. 

 

§ 4 

Dla ustalenia wymiaru obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich wprowadza się 

następujące przeliczniki: 

1) dla regularnych zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku angielskim bez 

dodatkowego wynagrodzenia  -  2, 

2) dla zajęć regularnych prowadzonych w soboty i w niedziele – 1,5, 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Wydziału Fizyki i Astronomii nr 71/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem z dniem podjęcia. 

 


