
Pismo Okólne Nr 2/2000 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 lutego 2000 r. 

 

 

  

Na podstawie uchwały Nr 5/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 

stycznia  2000 r. podaję do wiadomości  wymiar  pensum  dla  nauczycieli  akademickich 

w roku akademickim 1999/2000. 

 

 

1. Wymiar pensum dydaktycznego wynosi dla: 

 

1/   pracowników naukowo-dydaktycznych - 210 godz. obliczeniowych, 

 

2/   pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach: 

 a/ starszego wykładowcy - 300 godz. obliczeniowych, 

 b/ wykładowcy - 360 godz. obliczeniowych, 

 c/ lektora, instruktora - 540 godz. obliczeniowych. 

 

 

2. Wymiar pensum dydaktycznego może być obniżony: 

 

1/ na wniosek pracownika pełniącego funkcje: 

 a/ rektora  - do 60 godz. obliczeniowych, 

 b/ prorektorów - do 120 godz. obliczeniowych, 

 c/ dziekanów - do 150 godz. obliczeniowych, 

 d/ prodziekanów, dyrektorów instytutów 

  kierunkowych - do 180 godz. obliczeniowych, 

  e/ kierownika  Studium Praktycznej Nauki 

  Języków Obcych zatrudnionego na stano- 

            wisku: 

  - starszego wykładowcy - do 240 godz. obliczeniowych, 

- wykładowcy - do 300 godz. obliczeniowych, 

 

2/ na wniosek profesorów,  którzy ukończyli : 

 a/ 60 lat   - do 150 godz. obliczeniowych, 

 b/ 65 lat   - do 120 godz. obliczeniowych. 

 

 

3. Wymiar pensum dydaktycznego dla zastępców dyrektorów d/s dydaktycznych instytutów  

kierunkowych w zależności od zajmowanego stanowiska obniża się o 30 godz. obliczenio-

wych. 

 

 

4. 1/ Wnioski  pracowników,  wymienionych  w  pkt 2,  ppkt 1  litera b, c, e  o obniżenie 

        wymiaru pensum dydaktycznego zatwierdza rektor. 

 

     2/ Wnioski pracowników wymienionych w pkt 2, ppkt 1 litera d, ppkt 2 i pkt 3, zatwier- 

     dza dziekan. 
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5. W ramach wyżej wymienionego pensum realizowane są zajęcia dydaktyczne, określone 

aktualnie obowiązującymi planami studiów, prowadzone ze: 

 1/ studentami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych,  

 2/ słuchaczami studiów podyplomowych i doktoranckich. 

 

 

6. Nauczyciele akademiccy korzystający z obniżonego wymiaru pensum nie mogą: 

 1/ być wynagradzani z tytułu godzin ponadwymiarowych,  

 2/ podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora. 

 

 

7. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nie mogą być 

wynagradzani z tytułu godzin ponadwymiarowych. 

 

 

8. Zajęcia w szkołach ponadpodstawowych 

 

 Rozliczanie w ramach pensum zajęć dydaktycznych prowadzonych dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych jest możliwe, gdy odbywają się one w oparciu o umowę zawartą ze 

szkołą określającą refundację poniesionych przez Uniwersytet kosztów osobowych i rze-

czowych. 

 Umowę ze szkołą  - na wniosek dziekana Wydziału - zawiera rektor. 

 

 

9. Liczebność grup studenckich wynosi na: 

 

 1/ lektoratach z języków obcych -   15 - 20 osób, 

 

 2/ zajęciach z wychowania fizycznego -   określają  odrębne przepisy, 

 3/ zajęciach w szkole w ramach metodyki: 

 

  a/ na kierunkach eksperymentalnych -    6 - 8 osób, 

  b/ na kierunkach filologii polskiej i filologii -     minimum 8 osób,   

  c/ na kierunku pedagogiki                                -  minimum 4 osoby, 

  d/ na kierunkach pozostałych - minimum 10 osób, 

 

 4/ pozostałych zajęciach według liczby określonej przez dziekana Wydziału, w  oparciu 

          o posiadane środki finansowe. 

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                                       


