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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 33/2016-2020 

z dnia 6 lipca 2017 r. 

 

§ 1. 

Na podstawie § 4 ust. 7 oraz § 3 ust. 4 pkt. 1 i 2 Zasad zlecania zajęć 

dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akademickim 2017/2018 

(załącznik do ZW 81 z dnia 6 lipca 2017 r.) oraz § 1 uchwały nr 196/9/2016-

2020 Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki 

Wrocławskiej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia liczby godzin 

obliczeniowych z tytułu opieki nad pracą dyplomową w roku akademickim 

2017/2018 ogłasza się zasady rozliczania godzin dydaktycznych za 

prowadzenie prac dyplomowych: 

 

1. Za prowadzenie pracy dyplomowej realizowanej w ostatnim semestrze 

studiów przyznaje się 7 godzin obliczeniowych – za pracę inżynierską, oraz 

11 godzin obliczeniowych – za pracę magisterską. Liczba godzin 

obliczeniowych w roku akademickim, za wszystkie prowadzone prace 

dyplomowe przez jednego opiekuna, nie powinna przekraczać 120 godzin, 

dlatego liczba zgłaszanych propozycji tematów prac dyplomowych przez 

nauczyciela akademickiego, w tym zatrudnionego na stanowisku 

naukowym, emerytowanego nauczyciela akademickiego, lub specjalistę 

spoza Uczelni powinna uwzględniać te ograniczenia. 

2. Zwiększenie liczby godzin obliczeniowych w roku akademickim za 

wszystkie prowadzone prace dyplomowe – inżynierskie i magisterskie przez 

jednego opiekuna do 180 godzin, jest możliwe tylko w wyjątkowych 

sytuacjach, uzasadnionych np. zwiększeniem liczby dyplomantów danej 

specjalności, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauczania. 

3. Godziny przyznane za opiekę nad pracą dyplomową zalicza się do pensum 

dydaktycznego. 

4. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii 

rady wydziału i za zgodą Prorektora ds. Nauczania, opiekun pracy 

dyplomowej może otrzymać za każdą pracę dyplomową zwiększone 

wynagrodzenie stanowiące równowartość iloczynu stawki za godzinę 

ponadwymiarową i określonej w ust. 1 liczby godzin za każdą pracę 

inżynierską / magisterską, przy czym godziny te nie będą wliczane do 

pensum. Opieka nad pracami dyplomowymi zlecana jest wówczas 
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pracownikowi na odrębnym powierzeniu zajęć, z zachowaniem ustalonych 

wyżej limitów. 

§ 2 

Traci moc ust. 6 w § 1 Zarządzenia Dziekana nr 56/2012-2016 z dnia 28 

października 2015 r. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 

października 2017 r.  

 

 

DZIEKAN 
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