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Pensum dydaktyczne

procedura ubiegania się o zaliczanie do pensum nauczyciela akademickiego zajęć odbywanych w szkole ponadgimnazjalnej [1]

wzory umów o świadczenie usług dydaktycznych - godziny zlecone, umowy o dzieło [2]

Akty prawne

Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 28-09-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia limitów środków
finansowych na pokrycie wydatków z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych i zleconych
na studiach stacjonarnych. [3]

Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 28-06-2017 Rektora UŚ w sprawie zasad prowadzenia w
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. [4]

Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 21-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie
wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych [5]

Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 13-07-2017 Rektora UŚ w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania pensum, godzin ponadwymiarowych i zleconych oraz praktyk
zawodowych doktorantów na studiach prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [6].

Zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. [7]

Uchwała nr 112/2017 z dnia 2017-05-30 Senatu UŚ w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz
zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także ustalania liczebności grup zajęciowych. [8]

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. [9] obowiązuje od 1 pażdziernika 2017

Pismo okólne nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia procentowego podziału czasu pracy nauczycieli akademickich [10]

Uchwała nr 327/2014 z dnia 23-09-2014 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i
trybu powierzania zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych [11]

Uchwała nr 141/2013 z dnia 2013-06-25 Senatu UŚ w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych. [12]

Uchwała Nr 81 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego [13]
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Archiwum:

wzory umów o świadczenie usług dydaktycznych - godziny zlecone, umowy o dzieło [14]
wzory druków do planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych [15]
Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 2016-08-30 Rektora UŚ w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych [16]
Zarządzenie nr 92/2013 z dnia 2013-06-28 Rektora UŚ w sprawie określenia limitów godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych. [17]
Uchwała nr 124 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli
akademickich zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość [18]
Uchwała nr 117/2012 z dnia 2012-03-13 Senatu UŚ w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. [19]
Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych [20]
Zarządzenie nr 60 / 2010 z dnia 8 lipca 2010 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych [21]
Zarządzenie nr 117/2013 z dnia 2013-08-08 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. [22]
Uchwała Nr 52 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie sposobu zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć prowadzonych w językach obcych [23]
notatka słuzbowa - dotyczaca zaliczania zajęć prowadzonych zajęc w językach obcych [24]
Uchwała Nr 38 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zaliczania do pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich zajęć prowadzonych poza uczelnią [25]
Uchwała Nr 30 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 września 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 93 Senatu UŚ z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich [26]
Uchwała nr 30/2003 z dnia 2003-06-24 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 93 Senatu UŚ z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich. [27]
Uchwała nr 93/2002 z dnia 2002-05-21 Senatu UŚ w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich. [28]
Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 20 maja 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych [29]
Zarządzenie nr 48/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w Uczelni
[30]
Zarządzenie nr 95/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni oraz zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych w
Uczelni. [31]

URL źródłowy: http://kandydat.us.edu.pl/dzial-ksztalcenia/pensum-dydaktyczne
Linki:
[1] http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/ksztalcenie/pensum/instrukcja zaliczania do
pensum.pdf
[2] http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-62018
[3] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1432017
[4] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-922017
[5] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1242017
[6] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1112017
[7] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201784.pdf
[8] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchwala_112_2017.pdf
[9] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-622017
[10] http://bip.us.edu.pl/pismo-okolne-nr-82015
[11] http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-3272014
[12] http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-1412013
[13] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw201181.pdf
[14] http://www.us.edu.pl/?q=node/5496
[15] http://kandydat.us.edu.pl/node/7613
[16] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-822016
[17] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-922013
[18] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw2012124.pdf
[19] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw2012117.pdf
[20] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201109.pdf
[21] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201060.pdf
[22] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz2013117.pdf
[23] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw201052.pdf
[24] http://kandydat.us.edu.pl/files/kandydat/pliki/ksztalcenie/pensum/notatka sluzbowa.pdf
[25] http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchw200938.pdf
[26] http://kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/pensumuchwaly/uchwala_30_z
_dnia_26_09_2006_zm_93.pdf
[27] http://kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/pensumuchwaly/uchwala_30_z
_dn_24_06_2003_zm_93.pdf
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[28]
http://kandydat.us.edu.pl/sites/kandydat.us.edu.pl/files/imce/pliki/pensumuchwaly/uchwala_nr_93.pdf
[29] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-322004
[30] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-482004
[31] http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-952003
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