
UCHWAŁA NR 22/2016 
SENATU 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
z dnia 21 marca 2016 r. 

 
w sprawie  ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017 

oraz rozliczenia godzin dydaktycznych 
 
Na podstawie art.130 ust. 2 oraz zgodnie z art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) i § 51    
ust. 1 pkt 19 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. Dla nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ustala się 

następujący roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum): 
 
1) profesor, adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego – 210 godzin; 
2) adiunkt ze stopniem doktora, asystent –      240 godzin; 
3) starszy wykładowca, wykładowca – 360 godzin; 
4) instruktor, lektor, kustosz dyplomowany – 540 godzin. 
 

2. Dla doktorantów WUM ustala się roczny wymiar praktyk dydaktycznych: 
 
1)  doktoranci studiów stacjonarnych –      90 godzin; 
2)  doktoranci studiów niestacjonarnych –      10 godzin. 
W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, na wniosek 
Dziekana, może zmniejszyć wymiar prowadzonych przez doktoranta zajęć 
dydaktycznych. 
 

3. Dla nauczycieli pełniących funkcje w WUM ustala się następujący roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych: 

 
1) Rektor – 140 godzin; 
2) Prorektor, Dziekan, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 150 godzin; 
3) Prodziekan, Kierownik Studium Doktoranckiego – 160 godzin; 
4) Kierownik jednostki organizacyjnej – 170 godzin; 
 

4. Nauczycielom akademickim pełniącym niżej wymienione funkcje odlicza się 
od obowiązującego pensum godziny dydaktyczne w następującym wymiarze: 

 
1) Przewodniczącemu Komisji Senackiej i Rektorskiej, Pełnomocnikowi Rektora  

ds. Jakości Kształcenia (Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia), Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus, Sekretarzowi 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Sekretarzowi Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej –
  30 godzin; 

 
2) Kierownikowi projektu naukowego finansowanego ze środków pozauczelnianych 

powyżej 1mln złotych lub głównemu wykonawcy, Przewodniczącemu Wydziałowego 
Zespołu ds. Jakości Nauczania – 20 godzin; 

 
3) Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej, Przewodniczącemu Rady Programowej  
 –  10 godzin. 
 

5. Odliczenie godzin od wymiaru pensum przysługujące z tytułów funkcji, o których mowa w 
ust. 4, sumuje się, z tym, że obowiązujący wymiar pensum nie może być niższy niż  
120 godzin. 



 
§ 2 

W ramach obowiązującego pensum dydaktycznego rozliczane są niżej wymienione zajęcia   
dydaktyczne (w tym zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość), realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych): 
 
1) zajęcia zawarte w planach studiów poszczególnych kierunków / specjalności, 

prowadzone na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego, drugiego  
i trzeciego stopnia z zastosowaniem zasad, że: 

a. jedna godzina zajęć dydaktycznych stanowi 1 godzinę obliczeniową; 
b. jedna godzina z tytułu prowadzonych praktyk zawodowych w czasie trwania 

roku akademickiego stanowi 1/3 godziny obliczeniowej; 
c. jedna godzina zajęć prowadzonych na zwłokach stanowi 1,5 godziny 

obliczeniowej; 
2) zajęcia prowadzone dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus,  

z zastosowaniem zasady, że jedna godzina zajęć dydaktycznych stanowi 2 godziny 
obliczeniowe; 

3) zajęcia prowadzone na obowiązkowych kursach podyplomowych do specjalizacji, 
zarejestrowanych w WUM, w ramach realizacji zatwierdzonego planu z zastosowaniem 
zasady, że jedna godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach tych kursów 
stanowi 1,5 godziny obliczeniowej; 

4) opieka nad kołem naukowym, do którego należy co najmniej 10 studentów,  
z zastosowaniem zasady, że jednostce dydaktycznej może być przyznane 30 godzin  
z tytułu prowadzenia tylko jednego koła. W szczególnych przypadkach, o przyznaniu 
godzin z tytułu prowadzenia więcej niż jednego koła naukowego w danej jednostce 
decyduje Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych; 

5) opieka nad pracą magisterską       – 15 godzin; 
6) opieka nad pracą licencjacką       – 10 godzin; 
7) recenzja pracy magisterskiej       –  1 godzina. 
 

§ 3 
Poza obowiązującym pensum rozliczane są niżej wymienione zajęcia dydaktyczne (w tym 
zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), 
realizowane na studiach niestacjonarnych (d. zaocznych) oraz na studiach anglojęzycznych: 
 
1) zajęcia zawarte w planach studiów poszczególnych kierunków / specjalności, 

prowadzone na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego, drugiego  
i trzeciego stopnia z zastosowaniem zasad, że: 

a. jedna godzina zajęć dydaktycznych stanowi 1 godzinę obliczeniową; 
b. jedna godzina z tytułu prowadzonych praktyk zawodowych w czasie trwania roku 

akademickiego stanowi 1/3 godziny obliczeniowej; 
c. jedna godzina zajęć prowadzonych na zwłokach stanowi 1,5 godziny 

obliczeniowej; 
2) opieka nad pracą magisterską       – 15 godzin; 
3) opieka nad pracą licencjacką        – 10 godzin; 
4) recenzja pracy magisterskiej       – 1 godzina. 

 
§ 4 

Zajęcia wymienione w § 2 pkt. 1 oraz w § 3 pkt. 1 rozliczane są wg liczby studentów 
podanych w planie studiów na dzień 30 października.  
 

§ 5 
1. Jednostki dydaktyczne, wykazujące niedobory w realizacji pensum dydaktycznego, 

uzupełniają te niedobory z wypracowanych zajęć dydaktycznych realizowanych:  
1) na studiach angielskojęzycznych z zastosowaniem przelicznika 2,5; 
2) na studiach niestacjonarnych (d. zaocznych) z zastosowaniem przelicznika 1,5; 

 
2. Godziny dydaktyczne uzupełniające niedobory doliczane są do pensum jednostki, w 



której zatrudniona jest osoba wykonująca zajęcia, lecz nie mogą stanowić podstawy do 
ubiegania się o zwiększenie zatrudnienia. 

 
§ 6 

Plany studiów poszczególnych kierunków / specjalności, określone w § 2 pkt. 1 i 2 oraz w § 3 
pkt. 1, powinny być zaakceptowane przez Rady poszczególnych Wydziałów i przedstawione 
do podpisu przez Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych do dnia 5 maja. Wymagana 
jest zgodność liczebności grup studentów na zajęciach, określonych w planach studiów,  
z zapisem dotyczącym liczebności grup w Regulaminie studiów. W wyjątkowych 
przypadkach o liczebności grup decyduje Prorektor ds. Dydaktyczno–Wychowawczych. 

 
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od początku roku 
akademickiego 2016/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


