Załącznik nr 1
do Uchwały nr 37/2019 Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
z dnia 13.112019 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania pensum nauczycieli
akademickich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w roku
akademickim 2019/2020.
Szczegółowe zasady rozliczania pensum nauczycieli akademickich na kierunku
socjologia stosowana i antropologia społeczna
1. Pracownicy realizują zajęcia dydaktyczne w ramach pensum dydaktycznego. Pracę w
godzinach ponadwymiarowych zlecić może wyłącznie Kierownik Jednostki
Dydaktycznej. Godziny ponadwymiarowe naliczane są od całego pensum – bez
uwzględniania zniżek.
2. Planowaną obsadę zajęć dydaktycznych przygotowuje Kierownik Studiów w
porozumieniu z Kierownikami Katedr, Zakładów, Ośrodków tak, aby zapewnić
równomierne obciążenie wszystkich pracowników danej jednostki.
3. Rozliczenie pensum obejmuje jeden rok akademicki.
4. W ramach rozliczenia pensum dydaktycznego w roku akademickim 2019/2020 można
uwzględnić maksymalnie 60 godzin obliczeniowych. Pozostałe godziny muszą być
zajęciami regularnymi.

5, Zajęcia regularne to zajęcia:
•

umieszczone w siatce zajęć, odbywające się cyklicznie, wpisane w program studiów i
USOS;

•

zajęciami regularnymi są też zajęcia prowadzone na innych wydziałach – po akceptacji
Kierownika Studiów.

5. Przyjmuje się współczynnik 1,5 za zajęcia na studiach zaocznych oraz za zajęcia
prowadzone w języku obcym.
6. Zastosowanie przeliczników i godziny obliczeniowe nie mogą generować godzin
ponadwymiarowych i nadgodzin.
7. Minimalne limity osób na zajęciach:
•

8 osób na ścieżce specjalizacyjnej,

•

8 osób na zajęciach fakultatywnych,

•

8 osób spoza Wydziału na zajęciach ogólnouniwersyteckich, które stanowią powyżej 50%
składu grupy,

•

6 osób na seminariach licencjackich i magisterskich.

6. Zajęcia nieregularne:
• prowadzenie indywidualne pracy licencjackiej i magisterskiej – 10 godzin (od 6 osób
powstaje regularne seminarium wpisane w siatkę jako 60 godzin zajęć regularnych);
• indywidualna opieka nad doktorantem – 20 godzin (o ile doktorant jest studentem I-IV
roku studiów doktoranckich)
• prowadzenie zajęć ze studentami zagranicznymi w ramach wymiany ERASMUS - 15
godz. za studenta, w sumie nie więcej niż 30 godz.;
Uwzględniane w pensum obciążenia dydaktyczne niebędące zajęciami regularnymi obejmują
także:
•

sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. praktyk zawodowych – 30 godz.;

•

sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. wymiany ERASMUS - 30 godz.;

•

sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. rekrutacji - 30 godz.;

•

sprawowanie funkcji opiekuna roku – 30 godz.

•

sprawowanie funkcji opiekuna praktyk na specjalizacji - 15 godz.;

•

członkostwo w radzie ds. dydaktyki – 15 godz.

