
godzin prowadzonych w języku obcym  ²

godzin zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych (studia stacjonarne), w tym

na studiach niestacjonarnych

na studiach podyplomowych

w ramach pozostałych zobowiązań

godzin.

Data i podpis pracownika

Wykonałem/am w roku akademickim   2018/2019

Obowiązujące pensum (zgodnie z Uchwałą Senatu na r.a. 2018/19)

Przysługująca obniżka pensum

Pensum po uwzględnieniu znizki

Rok

Imię

Nazwisko

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2018 Rektora UPJPII z dnia 7 czerwca 2018 r.

Poziom 

studiów      

godzin e-learningu ³

   Data, pieczęć i podpis kierownika jednostki

……………………………………………………………..

oraz godzin dydaktycznych (zleconych):

Zgłaszam niedobór

Formularz indywidualnego rozliczenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim   2018/2019

E-L  po 

przeliczeniu 

(x1.5) jeśli T

Nazwa przedmiotu wg planu studiów
Typ 

zajęć

Wymiar etatu

Wydział / 

"Kierunek " PW (T)

Urlop (rodzaj i semestr)

Stopień/ tytuł naukowy

Pozostałe (P)

Razem P

Studia stacjonarne (SS)  

GK E-L
L.p. Inne    §5 

pkt.3

godzin zajęć dydaktycznych do pensum dydaktycznego,¹ w tym

Podstawa zniżki

Semestr 

(Z/L)

pieczęć jednostki

Razem

Zajęcia zrealizowane
Liczba godzin

Stanowisko (w przypadku zmiany 

stanowiska data jego zmiany)

GK w JO        
w tym Erasmus

JO po 

przeliczeniu x2 

jeśli w pensum

Razem SS 

Razem

                                              ………………………………………………

Studia podyplomowe (SP)

Studia niestacjonarne (SN)

Razem SN

Razem SP



I. Wyjasnienia skrótów/opisów formularza

Skróty/ opisy z kolumn oznaczają, co następuje (czytane od góry od strony lewej do prawej):

1)      Wydział/kierunek- skrót zgodny z pkt. II niniejszej Legendy

2)      Poziom studiów- licencjackie, magisterskie

3)      Rok- I., II., III., itd.

4)      Semestr (Z/L)- zajęcia na semestrze zimowym: Z, zajęcia na semestrze letnim: L, zajęcia na obu semestrach Z/L
5) Typ zajęć: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, praktyki

6)      GK- godziny wynikające z planu studiów, odbytych na uczelni w kontakcie ze studentami, z wyłączeniem godzin e-learningowych oraz zajęć w języku obcym

7)      GK w JO- godziny kontaktowe w języku obcym (rzeczywiste bez zastosowania przelicznika)

8)      E-L- godziny e-learning (rzeczywiste bez zastosowania przelicznika)

9)      Inne- opieka nad organizacją, tutoring, praktyki studenckie na studiach stacjonarnych wynikających z §5 ust. 3 Uchwały Senatu nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.

10)      PW- godziny ponadwymiarowe- w kolumnie poniżej należy wpisać  literę "T" jeżeli przynajmniej jedna godzina przedmiotu jest zaliczona do godzin ponadwymiarowych

11)      SS- studia stacjonarne

12) SN- studia niestacjonarne

II. Skróty kierunków

Aizd - Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Diks - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

F -  Filozofia

H - Historia

Hsz - Historia sztuki

Mk - Muzyka kościelna

Nor - Nauki o rodzinie

Odk - Ochrona dóbr kultury

Pk - Prawo kanoniczne

Ps - Praca socjalna

T(wT)_tk - teologia kapłańska w Tarnowie, T(wT)_kp - Teologia katechetyczno-pastoralna w Tarnowie

T_ksd - Teologia kapłańska, T_kp - Teologia katechetyczno-pastoralna, T_syst _ Teologia systematyczna

LEGENDA:


