Politechnika Warszawska

Zarządzenie nr 4/2020
Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW
z dnia 19.10.2020
W sprawie usystematyzowania zasad ustalania zadań dydaktycznych nauczycielom
akademickim w Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz racjonalnego gospodarowania
subwencją na finansowanie zajęć dydaktycznych, na podstawie Regulaminu pracy
w Politechnice Warszawskiej zgodnie z § 13, ust. 5., pkt. 13, wprowadza się następujące
zasady ustalania zadań dydaktycznych nauczycielom akademickim w Wydziale Inżynierii
Produkcji Politechniki Warszawskiej.
§1
Dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów nie realizują ponadwymiarowych godzin
dydaktycznych z wyjątkiem zajęć prowadzonych dla Szkół Doktorskich PW oraz dla innych
niż WIP podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (z zastosowaniem § 11).
§2
Pracownicy z obniżonym pensum nie realizują nadgodzin.
§3
Godziny dydaktyczne ponadwymiarowe mogą zostać ustalone do wykonania pracownikowi
z grupy badawczo-dydaktycznej, po wcześniejszym ustaleniu liczby godzin
ponadwymiarowych w wysokości nie mniej niż ½ pensum dla wszystkich pracowników
z grupy dydaktycznej w zakładzie.
§4
Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora nie realizuje godzin
dydaktycznych laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych.
§5
Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora uczelni może realizować
godziny dydaktyczne laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe, po wcześniejszym ustaleniu
zadań dydaktycznych spełniającym warunek wypełnienia ¾ pensum zajęciami
wykładowymi, seminarium dyplomowym i godzinami wynikającymi z opieki nad pracami
dyplomowymi.
§6
Podczas ustalania zadań dydaktycznych pracowników badawczo-dydaktycznych,
należy uwzględnić w nominalnym pensum godziny w liczbie odpowiadającej opiece nad
dwiema pracami dyplomowych magisterskimi lub inżynierskimi.
§7
Przydział funkcji opiekuna prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich w zakładzie
nadzoruje kierownik zakładu i bezpośrednio odpowiada za jego prawidłowość. Tematyka
dyplomów powinna być ściśle związana z realizowanymi w Zakładach badaniami
naukowymi. Zalecane jest, aby wyniki prac dyplomowych magisterskich zostały
opublikowane w opracowaniach naukowych.

§8
Pracownicy z grupy badawczo-dydaktycznej mają pierwszeństwo wobec pracowników
z grupy dydaktycznej w przydziale funkcji opiekuna prac dyplomowych mgr. i inż. w celu
rozwijania relacji studentów z nauczycielami akademickimi prowadzącymi badania naukowe.
§9
Pracownik z grupy dydaktycznej może pełnić funkcję opiekuna pracy dyplomowej
magisterskiej lub inżynierskiej pod warunkiem, że wcześniej każdy z pracowników z grupy
badawczo-dydaktycznej w jego zakładzie przyjmie opiekę nad co najmniej dwiema pracami
dyplomowymi.
§ 10
Nauczyciel akademicki może w roku akademickim objąć opieką maksymalnie sześć prac
dyplomowych.
§ 11
Zadania dydaktyczne realizowane dla Szkół Doktorskich PW oraz na rzecz innych
podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, mogą zostać ustalone do wykonania
jedynie nauczycielowi akademickiemu, który w danym roku akademickim wypełni pensum
w ramach zleceń z Wydziału Inżynierii Produkcji.
§ 12
Zadania dydaktyczne ustalone nauczycielom akademickim w wewnętrznych jednostkach
organizacyjnych Wydziału, zatwierdza dziekan. Dyrektor instytutu najpóźniej przed
rozpoczęciem czwartego tygodnia semestru przekazuje dziekanowi przyjęte przez
nauczyciela zadania dydaktyczne ustalone w kartach „Ustalenie zadań nauczyciela
Akademickiego” (zgodnie z załącznikami 4 i 5 do Regulaminu pracy PW) potwierdzając tym
zgodność ustalenia zadań dydaktycznych z niniejszym zarządzeniem.
§ 13
Odstępstwa od wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zasad, wymagają każdorazowo
akceptacji dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020
Dziekan
Wydziału Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni

