
Zalcznik nr 9 do Protokolu nr 4 z posiedzenia
Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW z dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwala nr 54/20 16

Rady Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji I Bibliologli Uniwersytetu Warszawskiego

zdnta3ollstopada2ol6r.

w sprawie wyra±enia opinii dotycz4cej projektu Zarz4dzenia Dziekana Wydzialu
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie rozliczania pensum na Wydziale
Dziennikarstwa, lnformacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie § 1 ust. 4, ust. 6 pkt 3 i pkt 2, ust. 7, § 3 ust. 3, uchwaly nr 249 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania, ustalania
wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 r., poz. 132 ze zm ogloszonymi w
Monitorze UW z 2016 r., poz. 353), uchwala sic, co nastçpuje:

§1

Rada Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego,
pozytywnie opiniuje projekt Zarzdzenia Dziekana Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii w sprawie rozliczania pensum na WDIB.

§2
Tekst projektu Zarzdzenia Dziekana Wydzialu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie rozliczania pensum na WDIB stanowi zahcznik do
niniejszej uchwaly.

§3

Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjçcia z moc obowiujc od dnia 1 padziernika
2016 roku.

Glosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Statutowy skiad Rady Wydzialu: 51
Liczba obecnych: 39 osób.
G1osówwanych: 39
Glosów niewa±nych: 0

Liczba glosów ,,tak”: 39
Liczba glosOw ,,nie “: 0
Liczba glosów ,,wstrzymujcych sic”: 0 ‘1
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Zalicznik do uchwaiy or 54/20 16 Rady Wydzialu
Dziennikaistwa, Infomiacji i Bibliologii UW

z dnia 30 listopada 2016 r.

ZARZiDZENJE NR DZIEKANA WYDZIALU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI
iBmL1OLOGI1

zdnia 2016r.
w sprawie rozliczania pensum na WDIiB

Na podstawie § 1 ust. 4, ust. 6 pkt 3 i pkt 2, ust. 7, § 3 ust. 3, § 4 ust. 7 uchwaly nr 249 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania, ustalania
wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 r., poz. 132, ze zm. ogloszonymi w
Monitorze UW z 2016 r., poz. 353), p0 zasiçgniçciu opinii Rady Wydzialu, Dziekan
Wydziaht Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii zarzqdza, co nastepuje:

§1

1. Ustala sic nastçpujce wspólczyrmiki przehczernowe wiçksze od jednoci we
wskazanych poniej przypadkach, o ile nie jest z tego tytulu pobierane dodatkowe
wynagrodzenie:

1) zajçá o szczegolnym stopniu trudnoci — zajçé prowadzonych w jçzykach obcych
niebçdcych lektoratami, translatoriami, jezeli sq prowadzone w jçzyku obcym
niebçdcymjçzykiem ojczystym dia prowadzcego — 1,5;

2) zajçá prowadzonych w pitki, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy — 1,5;
3) zajçO prowadzonych poza siedzib Uniwersytetu — 1,5.

Jee1i okre1one w pkt 1-3 oko1icznoci wystçpuj4 równoczenie, wspólczynnik
przeliczeniowy nie moe bye wiçkszy ni 1,5.

2. Ustala sic, e minimalna liczba godzin dydaktycznych, któr nauczyciel akademicki
powinien wykonaC bez wspólczynników przeliczeniowych wynosi:

1) 150 godzin dydaktycznych dia pracowników naukowo-dydaktycznych;
2) 210 godzin dydaktycznych dia docentow;
3) 300 godzin dydaktycznych dia pozostalych pracowników dydaktycznych.

§2

1. Ustala sic miima1n 1iczebnoC grup, uprawniajcq do zaliczenia zajçC dydaktycznych do
godzin regulamych:

1) Owiczenia —20 osób;
2) konwersatorium —20 osób;
3) laboratorium— 15 osob;
4) zajçcia warsztatowe — 15 osob;
5) seminarium licencjackie — 6 - 12 osob;

/I1W



6) seminariuni magisterskie — 6 - 12 osób;
7) wyklad monograficzny —20 osob;
8) wyklad specjalistyczny —20 osób;

-wyk1adnatudilrdoktoraiikich —-5- osób
10) seminarium doktoranckie —5 osób;
1 1)proseminarium doktoranckie — 5 osob;
12) zajecia projeictowe — 12 osób.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan moe wyraziá zgodç na
odstpienie od ustalonej w ust. 1 minimalnej 1iczebnoci grup zajeciowych.

3. Ustala sic, ze inne zajçcia prowadzone w sposób cig1y, ale ze wzglçdu na
niestandardowe metody dydaktyczne (np. zajccia prowadzone za porednictwem
Internetu, zajçcia na studiach doktoranckich w grupie zajçciowej mniejszej ni
przewidziana w ust. 1, zajçcia na wygaszanych studiach stacjonarnych
i niestacjonamych w grupie zajçciowej mniejszej niz przewidziana w ust. 1)
niespelniajce warunków okrelonych uchwa1 dia zajçé regulamych, mog byá
zaliczone do godzin regularnych w wymiarze nie wiçkszym niz 60 godzin rocznie.

§3

Ustala sic, iz nastçpujce obciqenia dydaktyczne niebçdce zajcciami regulamymi
uwzglçdniane s w rozliczeniu pensum, w wymiarze nie wiçkszym ni 60 godzin rocznie:

1) opieka nad kolami naukowymi — maksymalnie 30 godzin dydaktycznych w roku
akademickim i pod warunkiem uznania przez Dziekana znaczcego wkladu pracy
w dzialalnoé naukow studentów;

2) opieka nad studentami realizujcymi indywidualny tok studiów — maksymalnie
10 godzin dydaktycznych w roku akademickim za kadego studenta.

3) opieka nad studentami realizujcymi indywidualny tok studiOw przyjçtymi na studia w
wyniku potwierdzania efektów uczenia sic — maksymalnie 10 godzin dydaktycznych
w roku akademickim za ka.zdego studenta.

§4

Zajcia prowadzone przez wiçcej ni jednego prowadzcego rozlicza sic proporcjonalnie do
liczby przepracowanych godzin dydaktycznych.

§5

Zarzdzenie wchodzi w ycie ze skutkiem od dnia 1 pa±dziemika 2016.

UN) W ERSY1)T,RSZAwsK1
Wydzi Di ennika I Bibliologii
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prof. dr hab. Janua W1odzietz Adarnowski
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