
Wrocław, grudzień 2016r.

Spotkanie – opiekunowie i adiunkci dydaktyczni



AGENDA

• Umowy cywilno-prawne

• Rezerwacja sal w programie eTalent Plus

• Planowanie i rozliczanie pensum 
dydaktycznego

• Ocena opiekunów lat i adiunktów 
dydaktycznych – dodatek specjalny



Rezerwacja sal wykładowych

System TALENT PLUS



Logowanie do systemu - dostęp

• Nauczyciel akademicki

• Pracownik administracyjny

• Logowanie za pomocą danych do konta pocztowego na @umed.wroc.pl 



Lista sal

• Nazwa sali, adres, układ krzeseł, liczba miejsc, dodatkowe 
wyposażenie



Grafiki zajętości sal

• Wykaz aktualnie zaplanowanych zajęć dla poszczególnych sal

• oznacza zarezerwowaną tylko połowę sali wykładowej –
dotyczy Audytorium JPII oraz sali wykładowej w CNIM

Zarezerwowane

Oczekujące na  potwierdzenia



Nowa rezerwacja

• Wyszukiwanie wolnej sali w podanym terminie i godzinie

• Rezerwacja sal na dany kierunek, przedmiot i formę zajęć

Termin dostępny

Termin zajęty



Lista rezerwacji

• Wykaz przesłanych rezerwacji oraz ich bieżący status



Najczęściej występujące błędy

• Rezerwowanie ćwiczeń/seminariów na salach 
wykładowych, rezerwujemy głównie wykłady

• Rezerwowanie sal na większą liczbę godzin 
dydaktycznych niż wynika z planu studiów - sztuczne 
blokowanie sal

• Brak przedmiotu w systemie - należy zgłaszać do Działu 
Organizacji Dydaktyki



Planowanie i rozliczanie 

pensum dydaktycznego



Planowanie i rozliczanie pensum 
– wewnętrzne regulacje prawne 

• Zarządzenie nr 28/XV R/2016:

• Procedura planowania dydaktyki w roku akademickim 
2016/2017

• Procedura rozliczania dydaktyki w roku akademickim 
2016/2017



Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może uzyskać
zgodę na obniżenie wymiaru pensum z tytułu powierzenia wykonywania ważnych 
zadań lub realizowania projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych w 
statucie Uczelni.

Nauczyciel

Wniosek – max liczba 
obniżenia godzin nie 

może przekraczać 50% 
wymiaru pensum 

do 31.05

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI

Opinia o obniżeniu pensum

JM REKTOR

Decyzja o obniżeniu pensum

Obniżenie pensum



DZIAŁ ORGANIZACJI 
DYDAKTYKI

Podział roku akademickiego 

do 30.04

WYDZIAŁY/DZIEKANATY

Plany studiów  
do 30.04

DZIEKANATY/OPIEKUNOWIE

Grupy studenckie 
do 10.05

DZIEKANATY

Zlecenia zajęć dydaktycznych 

do 15.05

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Korekta zleceń zajęć 
dydaktycznych do Dziekanatu

do 31.05

DZIEKANATY

Korekta zleceń zajęć 
dydaktycznych do Działu 

Organizacji Dydaktyki 

do 31.05

Procedura planowania dydaktyki



Procedura planowania dydaktyki

Plan obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich

OPIEKUNOWIE
Harmonogramy 

do 30.06.

KIEROWNICY/ADIUNKCI 
Obsada zajęć dydaktycznych 

do 31.08

KIEROWNICY
Kompletne wnioski 

o zawarcie umowy zlecenie 
do 31.08

DZIAŁ ORGANIZACJI 
DYDAKTYKI 

plany zajęć BAZUS
do 15.09

FAKULTETY
Kierownicy (propozycje) - do 25.09.

Dziekanaty – zapisy - do 12.10.
Opiekun roku - harmonogram zajęć 

do 16.10

KURSY SPECJALIZACYJNE 
Dziekanaty WLKP/ Farmacja

do 15.10

STUDIA DOKTORANCKIE 
Dziekanat WLKP

do 31.07

POLON
Dział Organizacji Dydaktyki – do 15.01



Procedura planowania dydaktyki

• Grupy studenckie tworzone przez Opiekunów nie są
zgodne z grupami tworzonymi przez Dziekanat;

• Zajęcia zaplanowane (forma zajęć, liczba godzin) nie są
zgodne z Planem Studiów i zleceniami;

• Wnioski na umowy zlecenie składane po realizacji zajęć;

• Harmonogramy – 18% dostarczone w terminie 
(do 30.08)



Procedura rozliczania dydaktyki



Procedura rozliczania dydaktyki

Rozliczenie 
pensum

KIEROWNICY/ADIUNKCI

Nieobecności, zastępstwa, 
zmiany w planach zajęć

na bieżąco

KIEROWNICY/ADIUNKCI

egzaminy

do 15.03 (zima) 

do 30.09 (lato)

PRZEWODNICZĄCY

Koła naukowe

aktualizacja do 30.11

DZIEKANATY

ITS

do 30.09 

DZIEKANATY

Egzaminy dyplomowe/ obrona 
prac dyplomowych

do 30.09

DZIEKANAT WNoZ

Seminaria dyplomowe

do 15.10

DZIEKANAT WFzOAM

Ćwiczenia specjalistyczne 
do 15.10

DOKTORANCI

Rozliczanie miesięczne –
przekroczenie pensum –
umowa cywilno-prawna

UMOWY CYWILNO-
PRAWNE

Rozliczanie miesięczne



Procedura rozliczania dydaktyki

KIEROWNIK/ADIUNKT
DYDAKTYCZNY DZIEKANI

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI

KWESTOR - PŁACE

Generowanie zestawień zrealizowanych godzin dydaktycznych

DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI

Przekazanie 

zestawienia 

zrealizowanych 

godzin 

dydaktycznych 

dla i w ramach 

Wydziału

Potwierdzenie 

zestawienia 

zrealizowanych 

godzin 

dydaktycznych 

dla i w ramach 

Wydziału
Lista do wypłaty 

dodatek ED                    

i godziny 

ponadwymiarowe

dodatek ED i 

godziny 

ponadwymiarowe 

do akceptacji



Procedura rozliczania dydaktyki

• Nieobecności, zastępstwa, zmiany w planach zajęć –

zgłaszanie dopiero po otrzymaniu rozliczenia z Działu 
Organizacji Dydaktyki;

• Rachunki za wykonanie zajęć na umowę zlecenie –
liczba godzin potwierdzana przez jednostki niezgodna z 
dostarczonymi harmonogramami;

• Liczba przeegzaminowanych studentów podawana 
przez jednostki niezgodna z liczbą studentów z danymi 
z Dziekanatów.



Ocena adiunktów dydaktycznych 
i opiekunów lat



1. Zarządzenie nr 49/XV R/2016 - zasady przyznania i wypłacenia 
dodatku specjalnego.

2. Zarządzenie dot. wysokości dodatku specjalnego w roku 2017 
(w trakcie procedowania).

Wewnętrzne regulacje prawne



ADIUNKCI DYDAKTYCZNI/OPIEKUNOWIE

Opis funkcji – jednorazowo na okres kadencji Władz

DZIEKANATY

Listy adiunktów i opiekunów

do 30.04

DZIEKANI/PROREKTOR DS. DYDAKTYKI

ocena w systemie e-Talent

KIEROWNIK DZIAŁU 
ORGANIZACJI DYDAKTYKI

ocena w systemie e-TalentProrektor ds. Dydaktyki

zatwierdzanie ocen

KWESTOR/PŁACE

Wypłata dodatku 

styczeń-czerwiec (styczeń)

lipiec-grudzień (lipiec)

Proces oceny

NAUCZYCIELE

Wynik 

oceny

Odwołanie –

w ciągu 5 dni



W sytuacji, gdy zatrudnienie nauczyciela akademickiego 
wygasa w trakcie okresu za jaki naliczany jest dodatek 

specjalny wysokość dodatku wyliczona jest proporcjonalnie 
tylko za miesiące, w których obowiązuje umowa o pracę. 

W przypadku przedłużenia zatrudnienia dodatek specjalny 
za pozostałe miesiące zostanie dopłacony w późniejszym 

terminie.



Dziękuję za uwagę


