
Zarzqdzenie nr 1/2022
Dziekana i Prodziekana ds. studenckich

Wydzialu Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie szczegolowych zasad przydzielania i uruchamiania zaj^c dydaktycznych oraz
rozliczania pensum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaje zaj^c dydaktycznych

§1
1. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaj^cia dydaktyczne z

przedmiotow kursowych prowadzi si? w formie:
a. wykladow;
b. wykladow dla ograniczonej liczby sluchaczy (dalej: ,,wyklady ograniczone");
c. cwiczen;
d. warsztatow;
e. blokow specjalizacyjnych;
f. wyktadow specjalizacyjnych (w ramach blokow);
g. seminariow specjalizacyjnych (proseminariow);
h. seminariow dyplomowych i magisterskich.

2. Na wniosek kierownika katedry albo zakladu Prodziekan ds. studenckich moze wyrazic
zgod^ na prowadzenie zaj^c w innej formie niz okreslona w ust. 1.

§2
1. Wyklady $4 zaj^ciami dydaktycznymi nieobowi^zkowymi, prowadzonymi dla

nieokreslonej liczby stuchaczy.

2. Zaj^cia dydaktyczne okreslone w ust. 1 b-h sq zaj^ciami obowi^zkowymi, prowadzonymi
dla ograniczonej liczby sluchaczy, chyba ze program studiow stanowi inaczej.

3. Za zgod4 Prodziekana ds. studenckich wybrane zaj^cia dydaktyczne mogq bye
prowadzone wj^zykach obcych.

§3
1. Blok specjalizacyjny liczy 90 godzin dydaktycznych (12 pkt ECTS) i sktada si^ z

powiqzanych tematycznie zaj^c specjalizacyjnych. Kazde zaj^cia wchodz^ce w sklad
bloku prowadzone $4 w formie umozliwiaj^cej bezposredni kontakt wyktadowcy ze
studentami.

2. Decyzj? o wyrazeniu zgody na powotanie bloku specjalizacyjnego, jak rowniez decyzj?
w sprawie rozwi4zania bloku specjalizacyjnego podejmuje Prodziekan ds. studenckich z
uwzgl^dnieniem wymogu, o ktorym mowa § 16 ust. 3.

3. Koordynowanie zaj?c w ramach bloku specjalizacyjnego Prodziekan ds. studenckich
powierza koordynatorowi bloku.
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4.

5.

6.

Koordynatora bloku wskazuJ4 osoby, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 i 2, w terminie
tygodnia od dnia powolania bloku. W razie braku wskazania, koordynatora wyznacza
Prodziekan ds. studenckich.

Koordynator bloku specjalizacyjnego okresla j ego nazw?, bior^c pod uwag^, by w
sposob syntetyczny oddawata tematyk? bloku. Nazwa bloku powinna rozpoczynac si?
sfonnutowaniem ,,Blok specjalizacyjny - ". Nazwa nie moze bye wyrazona j^zykiem
potocznym. Nazwy blokow nie mog4 si^ powtarzac.

Koordynator bloku dba o terminowe wprowadzanie sylabusa bloku oraz sylabusow zaj^c
specjalizacyjnych prowadzonych w ramach bloku.

7. Koordynator bloku okresla kolejnosc oraz terminy realizacji zaj^c specjalizacyjnych
prowadzonych w ramach bloku.

8. Wyklad specjalizacyjny w ramach bloku moze bye wspolprowadzony przez wi^cej niz
jednego prowadz^cego. W takim przypadku koordynator bloku w porozumieniu z
kierownikiem katedry lub zakladu ustala podzial godzin (parzysty) pomi^dzy
wspolprowadz^cych, b^d4cy podstaw^ planowanego pensumjak i rozliczenia pensum.

9. Z kazdego przedmiotu prowadzonego w ramach danego bloku student otrzymuje ocen^.
Nie wystawia si? oceny z calego bloku specjalizacyjnego.

10. Zaj^cia specjalizacyjne prowadzone w j?zyku obcym mog^ bye realizowane poza
blokiem specjalizacyjnym jako samodzielne wyklady specjalizacyjne zaliczane do
przedmiotow z gmpy „!" (inne przedmioty). Zgod? na umchomienie zaj?c w danym roku
akademickim wyraza Prodziekan ds. studenckich na wniosek kierownika katedry albo
zakladu.

§4
1. Seminarium specjalizacyjne (proseminarium), jest realizowane na czwartym roku

studiow, liczy 60 godzin dydaktycznych ijest realizowane wjednym roku akademickim.
2. Prowadz^cy seminarium specjalizacyjne (proseminarium) okreslajego nazw?, biorqc pod

uwag^, by ta w sposob syntetyczny oddawala tematyk? seminarium. Nazwa seminarium
specjalizacyjnego powinna rozpoczynac si? sfonnulowaniem ,,Seminarium
specjalizacyjne - ". Nazwa nie moze bye wyrazona j^zykiem potocznym. Nazwy
seminariow specjalizacyjnych mog4 si? powtarzac.

Dbalosc o jakosc ksztalcenia

§5
1. 0 jakosc ksztalcenia prowadzonego przez katedr^ lub zaklad dba kierownik katedry albo

zaktadu.

2. Z zastrzezeniem uregulowan szczegolnych, kierownik katedry albo zaktadu ma
obowiqzek okreslania kierunkow i zasad, na jakich odbywac si? b^dzie ksztafcenie w
kierowanej przez niegojednostce, oraz czuwania nad ich realizacJ4.

3. Kierownik katedry albo zaktadu dba o terminowe wprowadzanie sylabusow do zaj^c
dydaktycznych prowadzonych przez pracownikow katedry lub zakladu.

4. Koordynowanie realizacji zaj^c dydaktycznych, a takze okreslenie przekazywanych
tresci moze zostac powierzone koordynatorowi przedmiotu.

5. Koordynatora przedmiotu powoluje i odwotuje Prodziekan ds. studenckich na wniosek
kierownika albo kierownikow katedr albo zakladow.
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Minima niezb^dne do uruchomienia zaj^c dydaktycznych

§6
1. List? rzeczywistych uczestnikow zaj?c dydaktycznych ustala si? do konca trzeciego

tygodnia danego cyklu dydaktycznego.

2. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i komfortu wykladania oraz studiowania, dla
poszczegolnych rodzajow zaj^c dydaktycznych liczebnosc uczestnikow powinna wynosic:

a. wyUad - bez limitu;
b. wyktad ograniczony - od 25 do 50 osob;
c. cwiczenia -od 15 do 30 osob;
d. warsztaty -od 10 do 20 osob;
e. bloki specjalizacyjne -od 15 do 40 osob;
f. wyklady specjalizacyjne (w ramach blokow) -od 15 do 40 osob;
g. seminaria specjalizacyjne (proseminaria) - od 8 do 20 osob;
h. seminaria dyplomowe i magisterskie -od 8 do 12 osob;

3. W przypadku zaj?c dydaktycznych, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 lit. b-f, prowadzqcy
mog4 podj^c decyzj^ o przekroczeniu gomego limitu liczebnosci, jednakze nie wi^cej niz
o 5 osob.

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z
Dziekanem maze podj^c decyzj^ o obnizeniu lub podwyzszeniu limitow, o ktorych mowa
w ust. 2. Decyzja ma charakter generalny i dotyczy wszystkich zaj?c dydaktycznych
okreslonego rodzaju realizowanych w danym cyklu dydaktycznym.

§7
1. W terminie okreslonym w § 6 ust. 1 prowadz^cy zaj^cia dydaktyczne przekazuje

Prodziekanowi ds. studenckich zweryfikowan^ list? uczestnikow zaj?c.

2. Jesli w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 liczba uczestnikow zaj^c dydaktycznych b^dzie
nizsza niz liczba okreslona minimalnymi wymogami co do liczby uczestnikow dla danego
rodzaju zaj?c, zaj^cia te ulegaj^ rozwi^zaniu. W takim przypadku do pensum zalicza si?
zaj^cia rzeczywiscie przeprowadzone przed rozwi^zaniem.

3. Prodziekan ds. studenckich maze podj^c decyzj? o rozwi^zaniu zaj?c dydaktycznych
przed terminem wskazanym w § 6 ust. 1, jezeli po pierwszej turze rejestracji na zaj^cia
oczywistejest, ze nie da si? osi4gn4c minimow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2.

§8
Weryfikacja liczby uczestnikow zaj?c dydaktycznych na potrzeby zaliczenia zaj?c do pensum
pracownika odbywa si? na podstawie listy z systemu USDS, o ktorej mowa w § 7 ust. 1, pod
warunkiem planowego przeprowadzenia zaj^c.

§9
1. W przypadku prowadzenia zaj^c dydaktycznych (jednej grupy dydaktycznej) przez wi^cej

niz jednego nauczyciela akademickiego, zaj^cia te rozliczane s^ proporcjonalnie do
udzialu poszczegolnych osob w prowadzeniu tych zaj^c, w zaokr^gleniu do petaych
godzin.

2. Uregulowania przewidzianego w ust. 1 nie stosuje si? do zaj^c dydaktycznych, o ktorych
mowa w § 6 ust. 2 lit. a, prowadzonych za zgod^ Prodziekana ds. studenckich przez nie
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wi^cej niz trzech nauczycieli akademickich, pod warunkiem, ze zaj^cia te $4 realizowane
l^cznie przez wszystkich prowadz^cych (tzw. wyklad w fonnie dyskusji).

3. W przypadku braku deklaracji ztozonej w rozliczeniu pensum co do udzialu
poszczegolnych osob w prowadzeniu zaj^c dydaktycznych, zaj^cia te rozliczane $4 w
wymiarze proporcjonalnym do liczby prowadz^cych.

2.

3.

Zasady przydzialu zaj^c dydaktycznych

§10
1. Do 10 maja kazdego roku kierownik katedry albo zakladu przygotowuje peln^ imienn^

obsad? zaj^c dydaktycznych dla przedmiotow kursowych prowadzonych przez kierowan^
przez niegojednostk?.

Podstaw^ dla przygotowania obsady zaj?c jest godzinowa siatka zaj^c przekazana
kierownikowi katedry albo zakladu przez Prodziekana ds. studenckich. Siatk^ zaj^c
przygotowuje si^ z uwzgl^dnieniem symulowanej liczby studentow na danych latach
studiow oraz liczby tozsamych zaj^c dydaktycznych uruchomionych w biez^cym roku
akademickim.

Zgodnie z zarz^dzeniem nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1
pazdziemika 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim
(Monitor UW poz. 319), przygotowuj^c obsad? zaj^c dydaktycznych, kierownik katedry
albo zakladu ma na uwadze, aby:

a. pensum nauczyciela akademickiego byto realizowane w pierwszej kolejnosci na
studiach stacjonamych lub w szkole doktorskiej;

b. godziny nieregulame, o ktorych mowa w § 17 ust. 5, nie przekraczaly 1/3
obowi^zkowego pensum nauczyciela akademickiego;

c. godziny ponadwymiarowe, o ktorych mowa w § 19, nie przekraczaly dla
pracownika badawczo-dydaktycznego 1/4 pensum, dla pracownika dydaktycznego
1/2 pensum, a za pisemn^ zgod^ nauczyciela akademickiego, aby nie przeh-aczaly
dwukrotnosci rocznego wymiaru zaj^c dydaktycznych.

Na wniosek kierownika katedry albo zakladu Dziekan moze wyrazic zgod? na
prowadzenie zaj^c przez nauczycieli akademickich w innej jednostce organizacyjnej niz
Wydziat Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Na wniosek kierownika katedry albo zakladu oraz Prodziekana ds. studenckich Dziekan
moze wyrazic zgod? na prowadzenie zaj^c przez nauczycieli akademickich z innej
jednostki organizacyjnej niz Wydziat Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

4.

5.

6.

7.

8.

Kierownik katedry albo zakladu proponuje obsad? zaj?c dydaktycznych w sposob
zapewniaj^cy rownomierne obci^zenie nauczycieli akademickich.

W przypadku, w ktorym zaj^cia dydaktyczne dla przedmiotu kursowego prowadzone $4
przez dwie lub wi^cej katedr albo zaktadow, obsad? zaj^c dydaktycznych przygotowuj^
wspolnie kierownicy katedr albo zakladow.

Wraz z obsad^ zaj^c kierownik katedry albo zakladu przekazuje Dziekanowi i
Prodziekanowi ds. studenckich albo wskazanemu przez nich pelnomocnikowi ,,tabel?
planowanego pensum", ktorej wzor stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszego zarz^dzenia. W
tabeli uwidacznia si? wszystkich pracownikow katedry lub zakladu zatmdnionych na
etatach dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, a takze doktorantow b^d^cych
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9.

uczestnikami stacjonamych studiow doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantow b^d^cych uczestnikami Szkol
Doktorskich, ktorych opiekunowie naukowi s^ pracownikami katedry lub zakladu.
Przed rozpocz^ciem roku akademickiego Dziekan przedstawia nauczycielowi
akademickiemu do podpisu ,,Przydzial zaj^c dydaktycznych na rok/semestr akademicki".

§11
Dqz^c do optymalizacji kosztow prowadzenia zaj^c dydaktycznych oraz realizacji pensum
przez wszystkich pracownikow zarz^dzanej jednostki, kierownik katedry albo zakladu
przydziela zaj^cia dydaktyczne wedlug nast^puj^cej kolejnosci:

a. wyklady;
b. wyklady ograniczone;
c. cwiczenia;
d. warsztaty;
e. seminaria specj alizacyj ne (pro seminaria);
f. seminaria dyplomowe i magisterskie.

§12
Wyklady oraz wyklady ograniczone mog4 bye prowadzone jedynie przez nauczycieli
akademickich posiadaj^cych co najnmiej stopien naukowy doktora, zatmdnionych na
podstawie umowy o prac? na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

§13
1. Cwiczenia oraz warsztaty mog4 bye prowadzone przez uczestnikow stacjonamych studiow

doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
uczestnikow Szkol Doktorskich UW (dalej: doktoranci), jak rowniez przez nauczycieli
akademickich zatmdnionych na podstawie umowy o prac^ na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Kierownik katedry albo zakladu przydziela prowadzenie cwiczen oraz warsztatow w
pierwszej kolejnosci doktorantom, w dalszej kolejnosci pracownikom akademickim
zatrudnionym na stanowisku asystenta, starszego asystenta, docenta, adiunkta,
wykladowcy wizytuj^cego, profesora uczelni oraz profesora.

3. Z zastrzezeniem § 24 lit. b i c doktoranci:
a. b^d^cy uczestnikami Szkot Doktorskich UW prowadz^ cwiczenia oraz warsztaty

w wymiarze do 180 godzin w ramach calego cyklu ksztatcenia. W danym roku
akademickim doktoranci b^d^cy uczestnikami Szkol Doktorskich UW prowadz^
cwiczenia lub warsztaty w wymiarze nieprzekraczaj^cym 60 godzin;

b. b^d^cy uczestnikami stacjonamych studiow doktoranckich na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pobieraj^cymi stypendium, prowadzq
cwiczenia oraz warsztaty w wymiarze do 90 godzin rocznie.

4. Od powierzenia cwiczen oraz warsztatow doktorantom nalezy odst^pic, gdy nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w katedrze lub zakladzie nie zrealizuj^ pensum dydaktycznego w
oparciu o zaj^cia dydaktyczne pozostale po powierzeniu zaj?c doktorantom.

5. Prowadzenie zaj^c przez doktorantow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a i b powierza
Prodziekan ds. studenckich na wniosek kierownika Katedry lub Zakladu WPiA UW.

6. W nadzwyczajnych przypadkach Prodziekan ds. studenckich WPiA UW moze wyrazic
zgod? na prowadzenie zaj?c przez doktorantow b^d^cych uczestnikami Szkol Doktorskich
UW w wymiarze przekraczaj^cym 180 godzin w ramach calego cyklu ksztatcenia lub w
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wymiarze przekraczaj^cym 60 godzin w danym roku akademickim oraz przez
doktorantow b^d^cych uczestnikami stacjonamych studiow doktoranckich na WPiA UW,
pobieraj^cych stypendium w wymiarze przekraczaj^cym 90 godzin, na wniosek
wlasciwego kierownika Katedry lub Zaktadu.

§14
1. Seminaria specjalizacyjne (proseminaria) mog4 bye prowadzone przez nauczycieli

akademickich posiadaj^cych stopien naukowy doktora habilitowanego zatmdnionych na
podstawie umowy o prac? na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

2. Tematyka seminarium powinna miescic si? w zakresie tematycznym zainteresowan
badawczych katedry lub zakladu, w ktorej zatmdniony jest dany nauczyciel akademicki,
lub wynikac ze specjalnosci, w jakiej nauczycielowi akademickiemu nadano stopien
doktora habilitowanego.

3. Kierownik katedry albo zaktadu przydziela prowadzenie seminariow specjalizacyjnych po
obsadzeniu zaj^c dydaktycznych, o ktorych mowa w § 11 lit. a-d.

4. Prodziekan ds. studenckich maze wyrazic zgod? na prowadzenie w danym cyklu
dydaktycznym zaj?c, o ktorych mowa w ust. 1, przez pracownikow nieposiadaj^cych
stopnia naukowego doktora habilitowanego. Ust?p 2 stosuje si^ odpowiednio.

5. Zaj^cia, o ktorym mowa w ust. 1, przydzielane 54 w wymiarze nieprzekraczaj^cym 60
godzin akademickich najednego pracownika (jedno seminarium specjalizacyjne).

§15
1. Seminaria magisterskie dla studentow V roku na kiemnku Prawo (studia stacjoname i

niestacjoname) mog^ bye prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadaj^cych
stopien naukowy doktora habilitowanego, zatmdnionych na podstawie umowy o prac? na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Seminaria dyplomowe i magisterskie dla innych kierunkow niz wskazane w ust. 1 mog4
bye prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadaj^cych co najmniej stopien
naukowy doktora, zatmdnionych na podstawie umowy o prac? na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Tematyka seminarium dyplomowego i magisterskiego powinna miescic si? w zakresie
tematycznym zainteresowan badawczych katedry lub zaktadu, w ktorej zatrudniony jest
dany nauczyciel akademicki, lub wynikac ze specjalnosci, w jakiej nauczycielowi
akademickiemu nadano stopien doktora habilitowanego lub doktora.

4. Kierownik katedry albo zaktadu przydziela prowadzenie seminariow magisterskich i
dyplomowych po obsadzeniu zaj^c dydaktycznych, o ktorych mowa w § 11 lit. a-e.

5. Prodziekan ds. studenckich moze wyrazic zgod? na prowadzenie w danym cyklu
dydaktycznym zaj^c, o ktorych mowa w ust. 1, przez pracownikow nieposiadaj^cych
stopnia naukowego doktora habilitowanego, pod warunkiem, ze pracownik, ktoremu
powierza si? prowadzenie seminarium magisterskiego, o ktorym mowa w ust. 1 w roku
akademickim poprzedzaj^cym wyrazenie takiej zgody, prowadzil seminarium
specjalizacyjne (proseminarium). Ust^p 3 stosuje si? odpowiednio.

6. Zaj^cia, o ktorym mowa w ust. 1, przydzielane $4 w wymiarze nieprzekraczaj^cym 60
godzin akademickich najednego pracownika (jedno seminarium magisterskie).

6



7. W szczegolnych uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. studenckich WPiA UW moze
wyrazic zgod? na kierowanie przygotowaniem prac dyplomowych i magisterskich poza
seminarium dyplomowym.

8. Za wypromowanie pracy dyplomowej poza seminarium dyplomowym lub magisterskim
wlicza si? do pensum w wysokosci 7,5 godziny akademickiej.

9. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. studenckich moze wyrazic
zgod? na uruchomienie proseminarium lub seminarium dyplomowego lub magisterskiego
ponizej limitu 8 uczestnikow, jednakze nie mniej niz 5 osob w przypadku proseminarium.
W takim przypadku godziny dydaktyczne rozlicza si? proporcjonalnie do liczby
uczestnikow, z zastosowaniem przelicznika 7,5 godziny akademickiej za kazdego
uczestnika, w wymiarze nieprzekraczaj^cym wymiam ustalonego dla danego
proseminarium lub seminarium.

§16
1. Zaj?cia w ramach blokow specjalizacyjnych mog4 bye prowadzone przez nauczycieli

akademickich posiadaj^cych co najmniej stopien naukowy doktora, zatmdnionych na
podstawie umowy o prac? na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

z2. Na wniosek koordynatora bloku specjalizacyjnego Dziekan w porozumieniu
Prodziekanem ds. studenckich moze wyrazic zgod? na prowadzenie zaj^c dydaktycznych
w bloku specjalizacyjnym takze przez inne osoby niz wskazane w ust. 1.

3. Kierownik katedry albo zakladu sprzeciwia si? prowadzeniu zaj?c dydaktycznych w
ramach blokow specjalizacyjnych przez podleglych mu nauczycieli akademickich w
przypadku, w ktorym pozostaJ4 do obsadzenia zaj^cia, o ktorych mowa w § 11 a-f, jak
rowniez w przypadku, w ktorym pracownik bez tych zaj^c razqco przekracza zakladane
pensum dydaktyczne.

4. Zaj^cia dydaktyczne w ramach blokow specjalizacyjnych mog4 bye prowadzone w
wymiarze nieprzekraczaj^cym:

a. 60 godzin - w przypadku pracownikow akademickich posiadaj^cych stopien
naukowy doktora habilitowanego;

b. 30 godzin - w przypadku pracownikow akademickich posiadaj4cych stopien
naukowy doktora.

5. Prodziekan ds. studenckich moze wyrazic zgod? na prowadzenie zaj^c dydaktycznych w
ramach blokow specjalizacyjnych w wymiarze wyzszym niz wskazany w ust. 4,jezeli jest
to szczegolnie uzasadnione.

Zasady rozliczania pensum

§17
1. Pensum dydaktyczne rozlicza si^ za okres jednego roku akademickiego. W szczegolnie

uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. studenckich WPiA UW, na pisemny wniosek
nauczyciela akademickiego, moze wydluzyc okres rozliczenia pensum do dwoch lat.

2. W rozliczeniu pensum nauczyciela akademickiego ustala si? wykonan^ przez nauczyciela
akademickiego liczb? godzin dydaktycznych, wyodr^bniaj^c godziny regulame oraz
godziny nieregulame, odr^bnie na studiach stacjonamych i niestacjonamych, w szkole
doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.
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3. Przez godziny regulame rozumie si^ godziny zrealizowane na zaj^ciach dydaktycznych
wskazanych w § 1 ust. 1 prowadzone dla gmp o liczebnosci nie mniejszej od minimow
wskazanych w § 6 ust2 lub w decyzji wydanej na podstawie § 6 ust. 4 oraz zaj?cia
zrealizowane w szkole doktorskiej

4. Do godzin regulamych zalicza si? takze:
a. opiek? naukow^ (tutoring) sprawowan^ nad studentem indywidualnych studiow

mi^dzydziedzinowych, o ktorych mowa w § 25 uchwaty nr 441 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Studiow na Uniwersytecie Warszawskim (dalej: Regulamin Studiow)
(Monitor UW poz. 186), lub opiek^ naukow^ nad studentem realizuj^cym
indywidualny program studiow we wspotpracy z opiekunem naukowym w ramach
indywidualnej organizacji studiow, o ktorej mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 Regulaminu
Studiow, w l^cznym wymiarze 10 godzin rocznie za jednego studenta i
maksymalnie 60 godzin rocznie najednego nauczyciela akademickiego;

b. zaj^cia prowadzone w sposob ci^gty, ale ze wzgl^du na niestandardowe metody
dydaktyczne (np. zaj^cia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odlegtosc) w wymiarze okreslonym przez Prodziekana ds.
studenckich, po zasi?gni?ciu opinii Rady Dydaktycznej Wydzialu Prawa i
Administracji;

c. zaj^cia powierzone nauczycielowi akademickiemu przez Rektora w imiej uczelni
lub instytucji, z ktor^ Uniwersytet Warszawski ma zawart^ umow?, w tym w
ramachjednostki wspolnej lub federacji.

5. Przez godziny nieregulame rozumie si^ godziny wynikajqce z dodatkowych obci^zen
dydaktycznych nieb?d4cych godzinami regulamymi, rozliczane w wymiarze nie wyzszym
niz 1/3 obowi^zkowego pensum nauczyciela akademickiego.

6. Do godzin nieregulamych zaliczaj^ si^:
a. zaj^cia na seminariach doktorskich w ramach studiow doktoranckich na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
b. zaj^cia przygotowuj^ce do konkursow studenckich;
c. zaj^cia prowadzone w klasach patronackich szkol partnerskich;
d. godziny poswi^cone na promowanie prac dyplomowych poza seminarium;
e. zaj ?cia na studiach podyplomowych;
f. pozostale obci4zenia dydaktyczne nieb^d^ce godzinami regulamymi rozliczane w

pensiim na polecenie Dziekana.

7. W przypadku zaj ?c:
a. w j^zyku obcym, jezeli s^ prowadzone w j^zyku obcym nieb^dqcym j^zykiem

ojczystym dla prowadz^cego;
b. prowadzonych w soboty i dni ustawowo wolne od pracy;
c. w ramach kliniki prawa

przyznaje si? dodatkowe godziny nieregulame w wysokosci 1/2 wymiam tych zaj^c.
8. Decyzj^ Dziekana godziny nieregulame mog4 zostac przyznane takze w przypadku

innych zaj?c niz wskazane w ust. 7, jezeli uzasadnia to ich szczegolny stopien tmdnosci,
jednakze w wysokosci nie wi^kszej niz 1/2 wymiam tych zaj^c.

§18
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Pensum nauczyciela akademickiego jest realizowane w pierwszej kolejnosci na studiach
stacjonamych lub w szkole doktorskiej. W wyj^tkowych sytuacjach dopuszcza si?
uzupelnienie pensum godzinami zaj^c na studiach niestacjonamych lub podyplomowych.

§19
1. W szczegolnych przypadkach uzasadnionych koniecznosci^ realizacji programu

ksztalcenia, Dziekan powierza nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zaj^c
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczaj^cym dla
pracownika badawczo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 pensum,
z tym, ze ustalon^ liczb? godzin ponadwymiarowych zaokr^gla si^ w gor? do pelnych
godzin.

2. Nauczycielowi akademickiemu, zajego zgod^ wyrazon^ na pismie, moze bye powierzone
prowadzenie zaj^c dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze
przekraczaj^cym 1/4 lub 1/2 pensum, z tym ze 4czme w wymiarze nieprzekraczaj^cym
dwukrotnosci rocznego wymiam zaj?c dydaktycznych.

3. Za godziny ponadwymiarowe przysluguje nauczycielowi akademickiemu dodatkowe
wynagrodzenie, z tym, ze:

a. w przypadku obnizenia pensum dydaktycznego wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe przysluguje za godziny realizowane powyzej obowi^zkowego
na danym stanowisku pensum;

b. w przypadku zatrudnienia w niepetaym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe przysluguje po przekroczeniu ustalonego
proporcjonalnie do wymiaru etatu pensum.

§20
Dziekan, w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich i dyrektorem szkoly doktorskiej,
nadzoruje realizacj^ zaplanowanego pensum i dokonuje koniecznych korekt w planie
obci4zen dydaktycznych wynikaj^cych z wyst^pienia okolicznosci maj^cych wptyw na
wymiar pensum, w tym w szczegolnosci zmian? stanowiska lub wymiaru etatu, udzielenie
znizki pensum oraz absencje.

§21
1. Zaj^cia dydaktyczne pracownikow naukowych rozliczane 34 na podstawie sprawozdania

pracownikow, przedstawionego w formie formularza rozliczenia pensum wedlug zasad
wskazanych w § 22 i23.

2. Formularz rozliczenia pensum sklada si? z:
a. Tabeli A - Fonnularz zaj?c dydaktycznych w ramach pensum;
b. Tabeli B - Formularz godzin ponadwymiarowych.

1.

2.

§22
zaj^cia, ktore pracownik przepracowal w ramachW Tabeli A wykazuje si?

obowiqzuj^cego go pensum.

W pierwszej kolejnosci wykazuje si? godziny regulame na studiach stacjonamych,
godziny nieregulame na studiach stacjonamych oraz zaj^cia prowadzone w szkole
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doktorskiej lub w innej jednostce organizacyjnej niz Wydzial Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Jezeli zachodzi koniecznosc uzupelnienia pensum, wykazuje si? kolejno:
a. godziny regulame na studiach niestacjonamych, a nast^pnie godziny

nieregulame na studiach niestacjonamych;
b. pozostale godziny nieregulame;
c. godziny na studiach podyplomowych.

4. Jezeli zaj^cia na studiach stacjonamych s^ prowadzone ^cznie z zaj^ciami na studiach
niestacjonamych, zrealizowane godziny dzieli si^ na cz?sc przypadaj^c^ na studia
stacjoname oraz na cz?sc przypadaj^c^ na studia niestacjoname wedlug wskaznikow
obliczonych dla danego roku akademickiego i podanych do wiadomosci pracownikow.

§23
1. W Tabeli B wykazuje si? godziny prowadzone w wymiarze przekraczaj^cym

obowiqzkowy roczny wymiar zaj?c dydaktycznych nauczyciela akademickiego (godziny
ponadwymiarowe), odr^bnie na studiach stacjonamych, niestacjonamych oraz w szkole
doktorskiej.

2. W przypadku obnizenia pensum godzinami ponadwymiarowymi $4 godziny zrealizowane
powyzej pensum obowi^zkowego na danym stanowisku.

3. W przypadku zatrudnienia w niepelnym wymiarze czasu pracy godzinami
ponadwymiarowymi s^ godziny zrealizowane po przekroczeniu pensum ustalonego
proporcjonalnie do wymiaru etatu.

4. Do Tabeli B stosuje si? odpowiednio § 22 ust. 4.

§24
Na podstawie umowy zlecenia rozliczane s^:

a. godziny przepracowane na studiach podyplomowych, o ile nie zostaly wliczone do
pensum; jezeli dane zaj?cia na studiach podyplomowych zostaly cz^sciowo wliczone
do pensum, pozostale - niewliczone do pensum godziny danych zaj^c wykazuje si? w
Tabeli B i nie sporz^dza si? umowy zlecenia dotyczqcej tych zaj?c;

b. zaj^cia przeprowadzane przez doktorantow b^d^cych uczestnikami Szkol Doktorskich
w wymiarze przekraczaj^cym 180 godzin w ramach calego cyklu ksztalcenia lub w
wymiarze przekraczaj^cym 60 godzin rocznie;

c. zaj^cia przeprowadzane przez doktorantow b^d^cych uczestnikami stacjonamych
studiow doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego pobieraj^cych stypendium - w wymiarze przekraczaj^cym 90 godzin
roczme;

d. zaj^cia prowadzone przez doktorantow b^d^cych uczestnikami stacjonamych studiow
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
niepobierajqcych stypendium;

e. zaj^cia w blokach specjalizacyjnych prowadzone przez osoby, o ktorych mowa w § 16
ust. 2, nieb^dqce pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego.

Przepisy przejsciowe i koncowe
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1.

2.

3.

4.

5.

§25
Zasady okreslone w niniejszym zarz^dzeniu stosuje si^ do planowania i realizowania
zaj^c dydaktycznych oraz ustalania i rozliczania pensum na wszystkich kiemnkach
studiow realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
pocz^wszy od roku akademickiego 2022/2023, z wyl^czeniem § 16 ust. 7-9, ktore maj^
zastosowanie do rozliczenia pensum pocz4wszy od roku akademickiego 2021/2022.
Wykaz godzin nieregulamych zawarty w § 17 ust. 6-8 stosuje si? pod wamnkiem
zasi^gni^cia opinii rady wydziatu i zwi^zkow zawodowych.

Do uwzgl^dniania w pensum seminarium doktorskiego prowadzonego w ramach studiow
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stosuje
si? dotychczasowe zasady okreslone zarz^dzeniem nr 1 Dziekana Wydzialu Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 pazdziemika 2013 r. w sprawie
seminariow doktorskich.

Integraln^ cz^sci^ zarz^dzeniajest zat^cznik nr 1 ,,Zgoda nauczyciela akademickiego na
wykonanie godzin ponadwymiarowych" oraz zal^cznik nr 2 ,,Wz6r tabeli planowanego
pensum".

Uchyla si? Zarz^dzenie nr 1/2021 Dziekana i Prodziekana ds. studenckich Wydziatu
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

6. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

toz#KANDS^DEN^
' Wydzia^Prawa i Administra^

nejBief^cki[

r

^ydzialu P?awa i Administracji

Prof. dr hab. Tomasz Giaro
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ZaL 1 Zgoda nauczyciela akademickiego na wykonywanie godzin ponadwymiarowych

Imi^ i nazwisko pracownika.

Wewn^trzna jednostka organizacyjna WPIA UW:.

Pensum pracownika.

Liczba godzin ponadwymiarowych (nieprzekraczaj^cych dla pracownika badawczo-
dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 pensum)............................

Wyrazam zgod^ na wykonywanie pracy w godzinach ponadwymiarowych przekraczajqcych
1/2 lub 1/4 (odpowiednie zakreslic) obowi^zuj^cego mnie pensum dydaktycznego.

Data i podpis pracownika
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Ê-

0 §

I
h

cn

0 §

^. II
tillIll

<3 <s

Ill
Ill
s
^
.2 -§1

Pl

m

^
It
II
•o ?

0)

§ §

<u
cdritil

1 til?N CF~•s —-a ^

<B U-)

•It!Ill•R

0 0<e

<s ^

u

II
sij

§ *p
^

<u

s I
I 1'
II FM

•K
0 §
IIi1
t^>

I
s
•^
I
I

s^!il
'.^ §"II"

s

I
I
I
Î
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