
Uchwała nr 10/9/2017 

Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania  
      

z dnia 27 września 2017 roku 
   

w sprawie przyjęcia zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii 

Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 

 
  

Na podstawie § 58 ust. 1, ppkt. 1 Statutu Politechniki Białostockiej Rada  

Wydziału Inżynierii Zarządzania postanawia: 

§ 1 

Przyjąć zasady organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii 

Zarządzania w roku akademickim 2017/2018, stanowiące załącznik  

do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Obradom Rady Wydziału Inżynierii  

Zarządzania przewodniczyła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr 10/9/2017 z dnia 27 września 2017 roku 

w sprawie zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynierii 

Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 

dot. § 1 ust. 6 

Rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału (kierownika 

jednostki międzywydziałowej, zaopiniowany przez radę jednostki) może obniżyć 

wymiar pensum dydaktycznego w przypadku: 

1. opieki nad kołem naukowym (o 30 godzin), 

2. opieki nad studentem studiującym zgodnie z indywidualnym planem  

i programem kształcenia (o 20 godzin), 

3. pełnienia funkcji koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+ (o 30 

godzin), 

4. pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora ds. studentów 

niepełnosprawnych (o 20 godzin), 

5. opieki nad praktykantem lub stażystą prowadzonej w języku kongresowym w 

ramach programu Erasmus+ (o 3 godziny). 

 

dot. § 2 ust. 1 pkt. 2 

Do pensum dydaktycznego zaliczane są zajęcia dydaktyczne wynikające  

z prowadzenia prac dyplomowych. 

Liczba godzin dydaktycznych wynikających z prowadzenia prac dyplomowych nie 

może być większa niż 1/3 pensum dydaktycznego. 

dot. § 2 ust. 1 pkt. 4 

Do pensum dydaktycznego zaliczane są godziny wynikające z prowadzenia 

seminarium doktoranckiego (zgodnie z rozkładem zajęć) w grupie minimum pięciu 

doktorantów, z których co najmniej dwóch ma otwarty przewód doktorski (30 godzin). 

dot. § 6  

Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielom akademickim za: 

pełnienie funkcji kierownika praktyki zawodowej; sprawowanie opieki nad grupą 

studencką w trakcie praktyki zawodowej (wysokość wynagrodzenia ustala Rektor  

na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału). 

 

 



Dodatkowo ustalono, że: 

liczba prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego  

to maksymalnie 20 prac (w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

kierownika katedry, Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania upoważnia Dziekana 

Wydziału Inżynierii Zarządzania do zwiększenia liczby prac dyplomowych do 25). 

 


