
 
Zarządzenie  nr 83/2021                                    

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

                                          z dnia 26 listopada 2021 roku 
 
w  sprawie:  organizacji dodatkowych zajęć dla studentów przyjętych na pierwszy rok 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy 
rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2021/2022. 

Na podstawie: 

- art. 23 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce  

 zarządzam, co następuje:  

§1 
1. Zajęcia dodatkowe dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów 

pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022 
będą realizowane w pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego. 

2. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, zajęcia będą finansowane ze środków 
przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

3. Zajęcia będą realizowane w grupach ok. 25-osobowych, w wymiarze 30 godzin 
dydaktycznych na grupę. 

4. Dopuszcza się organizację zajęć w jednej niepełnej grupie – minimum 15-osobowej, w 
przypadku w którym liczba studentów zgłoszonych do udziału w zajęciach nie pozwala na 
utworzenie pełnej grupy 25-osobowej. 

5. Jeden student może być przypisany tylko do jednej grupy, w ramach której powinien 
pogłębić wiedzę z różnych przedmiotów. 

6. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane i przeprowadzone wyłącznie w formie 
stacjonarnej. 

7. W zajęciach mogą brać udział tylko studenci przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli kształcenie od roku 
akademickiego 2021/2022. 

8. Zajęcia dodatkowe nie są zajęciami obowiązkowymi, nie są objęte programem studiów, nie 
przypisuje się do nich punktów ECTS. 

9. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów, w zakresie wymaganym dla 
odbycia studiów na określonym kierunku. 

§2 
1. Student, aby brać udział w zajęciach o których mowa w §1 ust.1 zobowiązany jest do 

złożenia deklaracji  - załącznik nr 1. 
2. Wydział, w oparciu o deklaracje studentów, przygotowuje listę z liczbą studentów 

uczestniczących w zajęciach dodatkowych. 
3. Wydział ustala terminy - harmonogram oraz miejsce odbywania zajęć, upowszechnia tę 

informację studentom, którzy zadeklarowali swój udział w zajęciach. 
 



 
§3 

1. Osobami prowadzącymi zajęcia, o których mowa w §1 ust.1 będą nauczyciele akademiccy 
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

2. Dziekan przygotowuje indywidualne wnioski zgodnie ze wzorem – załącznik nr 6, następnie 
przekazuje je do Działu Spraw Osobowych celem przygotowania decyzji o dodatku 
zadaniowym. 

3. Nauczyciele akademiccy będą realizować zajęcia w ramach dodatku zadaniowego 
wypełniając indywidualną kartę rozliczeń godzinowych – załącznik nr 2, którą zatwierdza 
Dziekan Wydziału. 

4. Wypłata dodatku zadaniowego nastąpi jednorazowo po wykonaniu zadania na podstawie 
zatwierdzonej przez Dziekana Wydziału indywidualnej karty rozliczeń godzinowych. 

5. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, przyjmuje się stawkę za godzinę 
dydaktyczną w wysokości 125 złotych brutto.  

6. Nauczyciel akademicki, który będzie prowadził zajęcia dodatkowe przygotowuje dobór 
zakresu zajęć – załącznik nr 3. 

7. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zajęć – załącznik nr 4, 
sporządzania listy obecność na każdych zajęciach – załącznik nr 5. 

 
§4 

Po zakończeniu semestru zimowego, wydział realizujący zajęcia, o których mowa w §1 ust.1 
przygotowuje ewidencję podsumowującą realizację zajęć dodatkowych  - załącznik nr 4 oraz 
informację o wynikach monitorowania zajęć zrealizowanych w uczelni, a w szczególności 
wśród studentów. Powyższą dokumentację przekazuje do Działu Kształcenia i Spraw 
Studenckich w terminie do dnia 7 marca 2022 r. 

 
§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rektor 
Dr inż. Grzegorz Koc 



   Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 83/2021 
Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie z dnia 26.11. 2021 r. 

 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH 
REALIZOWANYCH WYŁĄCZNIE W FORMIE STACJONARNEJ  

DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH 
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ  

IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE,  
KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE  
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 

 
 

złożona w dniu …………….. 2021 roku.          
 
Pan/Pani…………………………………………………. 
 
Numer PESEL:   
 
Wydział  ………………………………………………………………………… 
 
Kierunek studiów  ………………………………………………………………………….. 
 
Nr albumu ……………………. 
 
Wybrane przedmioty ……………………………………………………………………….. 
 

Jako Student  pierwszego  roku studiów stacjonarnych zobowiązuję się do udziału w 
zajęciach dodatkowych, nieodpłatnych i nieobjętych programem studiów w roku 
akademickim 2021/2022 w okresie do końca pierwszego semestru.  Zaliczenie przedmiotu 
odbywa się bez oceny oraz bez przyznania punktów ECTS. 
 

                                                                                                                
………………………………………….. 

                                                                                        czytelny podpis Studenta  
 
 
 
 
 
 

 

 

           

 

 

 



   Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 83/2021 
Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 
dnia 26.11. 2021 r. 

 

Strona 1 z 1 

Indywidualna karta rozliczeń godzinowych nauczyciela akademickiego 
prowadzącego zajęcia dodatkowe  

w Państwowej Uczelni Zawodowej im Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,  

które nie są objęte programem studiów  (realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej) 

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 

 
1. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

2. Imię i Nazwisko prowadzącego:  ………………….. 

3. PESEL prowadzącego:  ………………….. 

4. Stanowisko/tytuł naukowy prowadzącego: ….…………………………………… 

5. Forma zaangażowania: dodatek zadaniowy 

6. Kierunek:……………………………………... 

7. Nazwa przedmiotu…………………………….. 

8. Obowiązująca stawka za godzinę dydaktyczną brutto (45 minut)……………………………………. 

Zagadnienia wykonywane przez nauczyciela akademickiego w poniższych terminach 
 

Data Przedmiot 
 

Forma  
Zajęć 

Liczba godzin 
dydaktycznych 

(45 minut)  
  

  

  
  

  
  

Łączna liczba godzin:  
 

 

 

ROZLICZENIE ZREALIZOWANYCH GODZIN 

Łączna liczba 
zrealizowanych 

godzin 
dydaktycznych

(45 minut)  

Stawka za 
godzinę 

dydaktyczną 
brutto 

 

Kwota do wypłaty 

   

               ZATWIERDZAM 

……..………………………………………                                        ………………………..…. 
Podpis osoby prowadzącej zajęcia                                                             Podpis Dziekana 

 
 



   Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 83/2021 
Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie z dnia 26.11. 2021 r. 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU DODATKOWEGO NIEOBJĘTEGO PROGRAMEM STUDIÓW 
CECHA PRZEDMIOTU OPIS 

INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE 
Wydział Wydział …………………….. 
Kierunek ……………………………… 
Forma kształcenia Studia stacjonarne 
Poziom realizacji przedmiotu Studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie 
Nazwa przedmiotu    
Rodzaj przedmiotu  Nieobowiązkowe 
Przyporządkowanie do grupy 
przedmiotów 

Dodatkowy nieobjęty programem studiów na danym kierunku  

Język wykładowy Polski 
Rok studiów/ Semestr 
studiów 

I/I 

Forma zaliczenia brak 
Forma zajęć dydaktycznych Godziny 

  
RAZEM  
Nazwa, adres i kontakt do jednostki prowadzącej 
kształcenie 

  

Prowadzący przedmiot  
TREŚCI PROGRAMOWE 

FORMA 
ZAJĘĆ 

TEMAT LICZBA 
GODZIN 

SUMA 
GODZIN 

 1.    
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 



 

Nazwisko  i imię prowadzącego 

zajęcia
Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba godzin 

przeprowadzonych 

zajęć

Liczba uczestników 

zajęć

Potwierdzenie odbytych 

zajęć (podpis 

prowadzącego)

Podpis Kierownika Zakładu Podpis Dziekana 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 83/2021

Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 26.11. 2021 r.

                   

      Ewidencja podsumowująca realizację zajęć  dodatkowych nieobjętych programem studiów  w Państwowej Uczelni Zawodowej im Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie, realizowanych wyłącznie w formie stacjonarnej na Wydziale …......................................                                                                                                                                                                                                                           

 w okresie od …............. 202.... r. do …..................... 202... r.

Forma - studia stacjonarne,  poziom studiów ………………………………………..……………..

Kierunek studiów: ………………………………………..……………………….



L.p Imię Nazwisko Nr albumu Kierunek studiów Podpis Studenta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nazwa grupy do, której został przyporządkowany student……………………………………………

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 83/2021

Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 26.11. 

2021 r.

                   

Lista obecności na zajęciach  dodatkowych, nieobjętych programem studiów - organizowanych dla studentów I roku studiów stacjonarnych, którzy 

rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

Prowadzący przedmiot: ………………………………………………………………………………………..

Termin zajęć:…………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu: ………………………………………………………………………………………..



                                                                                                                                                                        
Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 83/2021 
Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie z dnia 26.11. 2021 r. 

jednostka organizacyjna 

         Wniosek o dodatek zadaniowy 
na prowadzenie zajęć dodatkowych dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych 

studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  
w roku akademickim 2021/2022  

realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

I. Wnioskuję o dodatek zadaniowy na prowadzenie zajęć dodatkowych nieobjętych programem studiów 

dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich. 

na Wydziale  ………………………………………………………………………………………………… 

kierunek   ………………………………………….  

w  semestrze  zimowym  roku akademickiego 2021/2022 w okresie od ……….……...do………………. 

dla następującej osoby: 

1. Nazwisko i imię  (tytuł, st. naukowy) ………………………….  

- nazwa przedmiotu/ wykład/ćwiczenia/laboratoria/projekt/inne –……………… - ilość  ………… godz. 

studia stacjonarne (rok I. sem. I ) 

II. Stawka  brutto za godzinę dydaktyczną (45 minut):……………………………. 

III. Uzasadnienie wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Ciechanów dnia ………………………………    …………….……………….. 

Podpis i pieczęć Dziekana Wydziału 

IV. Opinia Działu Kształcenia i Spraw Studenckich……………………………................................... 

      ………………………………………………………………………………………………...……                                                                                                      

 Ciechanów, dnia …………….                                                     …………………………… 

  Podpis i pieczęć      

 

V. Opinia Kwestora  ……………………………………………………………………………...… 
 
   …........................................................................................................................................................ 
 
                                                                                                         ……………………….…. 
Ciechanów, dnia  …………………….                                                      Podpis i pieczęć Kwestora                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VI.  Wyrażam zgodę:                                                                                      
         ………………………….. 
Ciechanów, dnia ………………                Podpis i pieczęć Rektora 
 
 
 
 
 


	zarzadzeni-R_83-2021
	1 zał. Deklaracja studenta
	2 zał. Karta rozliczeń godzin
	3 zał. KARTA PRZEDMIOTU DODATKOWEGO NIEOBJĘTEGO PROGRAMEM STUDIÓW
	4 zał. Ewidencja
	5 zał. Lista obecności
	6 zał. Wniosek

