
 
UCHWAŁA Nr 2/2007  

Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

podj�ta w dniu 
 30.01.2007 r. 

 
 
      Zgodnie z Zarz�dzeniem Nr 133/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia               
18 pa�dziernika 2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych, Rada Wydziału Fizyki i Astronomii ustaliła co nast�puje: 

 
I.  Zaj�ciami nieregularnymi na Wydziale s�: 

1. Promotorstwo pracy dyplomowej. 
2. Opieka nad prac� dyplomow� (w my�l paragrafu 43.2 Regulaminu studiów w UWr.). 
3. Pracownia specjalistyczna. 
4. Opieka nad studentem studiuj�cym według indywidualnego planu studiów i programu 

nauczania (ITS), 
5. Opieka naukowa nad doktorantem. 
6. Zaj�cia dla uczniów szkół ponadpostawowych prowadzone bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 
 

II. Maksymalna liczba godzin dydaktycznych zaliczanych do pensum z tytułu prowadzenia    
            poszczególnych zaj�� wynosi: 

 
1. Promotorstwo pracy dyplomowej – 10 godz./rok za ka�dego studenta. Ł�czna liczba 

godzin z tego tytułu nie mo�e przekroczy� 50 godz./rok. 
2. Opieka  nad prac� dyplomow� - 10 godz./rok za ka�dego studenta. Ł�czna liczba godzin 

z tego tytułu nie mo�e przekroczy� 50 godz./rok. 
3. Pracownia specjalistyczna - 15 godzin/semestr. 
4. Opieka nad studentem studiuj�cym według indywidualnego planu studiów i programu 

nauczania (ITS)  
• na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich  

do 3. roku studiów - 5 godzin dydaktycznych na rok. Ł�czna liczba godzin z tego 
tytułu nie mo�e przekroczy� 50 godz./rok. 

• na studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich  
od 4. roku studiów - 10 godzin dydaktycznych na rok. Ł�czna liczba godzin z tego 
tytułu nie mo�e przekroczy� 50 godz./rok. 

5. Opieka naukowa nad doktorantem - 20 godz./rok za ka�dego doktoranta. Ł�czna liczba 
godzin z tego tytułu nie mo�e przekroczy� 60 godz./rok. 
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6. Zaj�cia dla uczniów szkół ponadpostawowych prowadzone bez dodatkowego 
wynagrodzenia – liczba godzin dydaktycznych zaplanowanych na te zaj�cia.  

 
Zaj�cia regularne musz� stanowi�  co najmniej 65 % pensum dydaktycznego. 

 
 

III. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii wprowadza współczynniki przeliczeniowe dla  
       nast�puj�cych zaj�� prowadzonych w ramach pensum dydaktycznego: 
 

1. dla zaj�� regularnych, prowadzonych bez dodatkowego wynagrodzenia w soboty i  
      niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy – 1,5, 
2. dla zaj�� regularnych prowadzonych w j�zyku obcym o ile nauczyciel akademicki  
      nie uzyskuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia – 2,0. 

 
 
 
 

 
 


