
Zarządzenie  nr 54/2021                                    

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

                                          z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 
w  sprawie:  wzorów druków dotyczących organizacji kształcenia wykorzystywanych w 

formie elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu BAZUS w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Na podstawie:                                                                                                                                                           

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

Dz. U. z 2021 r. poz. 478),   

- § 37 ust. 2 pkt 2 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie,                                                                                                                                       

zarządzam, co następuje:  

§1 

 

Wprowadza się do stosowania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 

w Ciechanowie wzory druków: 

1. Przydziały zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 

(studia stacjonarne i niestacjonarne) – zał. nr 1, 

2. Przydziały zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 

(studia stacjonarne) – zał. nr 2, 

3. Przydziały zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 

(studia niestacjonarne) – zał. nr 3, 

4. Aneks do Przydziału zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku 

akademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne) – zał. nr 4, 

5. Aneks do Przydziału zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku 

akademickim (studia stacjonarne) – zał. nr 5, 

6. Aneks do Przydziału zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku 

akademickim (studia niestacjonarne) – zał. nr 6, 

7. Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych na rok akademicki – zał. nr 7, 

8. Karta indywidualnego rozliczenia zajęć dydaktycznych za rok akademicki 

(pracownicy etatowi) – zał. nr 8, 

9. Zestawienie zrealizowanych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w 

roku akademickim (pracownicy etatowi) – zał. nr 9, 

10. Zestawienie zrealizowanych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich w 

roku akademickim (pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych) – zał. 

nr 10, 

11. Zestawienie zajęć dydaktycznych  na studiach niestacjonarnych, zrealizowanych na 

innym kierunku studiów w roku akademickim (pracownicy etatowi)  – zał. nr 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



§2 

 

Uchyla się zarządzenie nr 28/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: wzorów druków dotyczących organizacji 

kształcenia wykorzystywanych w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu 

BAZUS oraz wszelkie wcześniejsze zarządzenia regulujące materię uregulowaną 

w §1.  

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

 

 

 



I SEMESTR

Forma zajęć

Liczba godzin 

wynikająca z planu 

studiów 

stacjonarnych

Liczba godzin 

wynikająca z planu 

studiów 

niestacjonarnych

* dotyczy nauczycieli realizujących pensum dydaktyczne na kierunku

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni*:

data, pieczęć i  podpis dziekana

Zaakceptował

………………….……………………..

Nadwyżka

Niedobór

data, pieczęć i podpis

Sporządził

…………………………………..

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Pensum po zniżce

II SEMESTR

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Przydziały zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim ………….

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ZAKŁADZIE …………...… NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DYDAKTYCZNE Z INNYCH ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI 

W RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

Nazwisko 
i imię

stacjonarne i niestacjonarne

zimowy i letni

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Niedobór

Nadwyżka

Liczba godzin na kierunku: …………….

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

III SEMESTR

Godziny realizowane na własnym wydziale*:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach*:

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Jednostka prowadząca kierunek studiów:

IV SEMESTR

V SEMESTR

VI SEMESTR

VII SEMESTR

S
u

m
a

 k
o

ń
co

w
a

Kierunek studiów:

Poziom kształcenia:

Rok akademicki:

Tryb studiów:

semestr:                                                                            

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku:



I SEMESTR

Forma zajęć

* dotyczy nauczycieli realizujących pensum dydaktyczne na kierunku

Kierunek studiów:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Przydziały zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim ………….
(studia stacjonarne )

Jednostka prowadząca kierunek studiów:

Poziom kształcenia:

Rok akademicki:

Tryb studiów: stacjonarne 

semestr:                                                                            zimowy i letni

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ZAKŁADZIE …………...… 

II SEMESTR

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI 

W RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

S
u

m
a

 k
o

ń
co

w
a

Nazwisko 
i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DYDAKTYCZNE Z INNYCH ZAKŁADÓW

Liczba godzin wynikająca z planu 

studiów stacjonarnych

Pensum 
po zniżce

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Godziny realizowane na innych wydziałach*:

III SEMESTR

IV SEMESTR

V SEMESTR

VI SEMESTR

VII SEMESTR

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku:

Niedobór

Nadwyżka

Godziny realizowane na własnym wydziale*:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Nadwyżka

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni*:

Niedobór

data, pieczęć i podpis data, pieczęć i  podpis dziekana

Sporządził Zaakceptował

………………………………….. ………………….……………………..



I SEMESTR

Forma zajęć

* dotyczy nauczycieli realizujących pensum dydaktyczne na kierunku

Kierunek studiów:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Przydziały zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim ………….
(studia  niestacjonarne)

Jednostka prowadząca kierunek studiów:

Poziom kształcenia:

Rok akademicki:

Tryb studiów: niestacjonarne

semestr:                                                                            zimowy i letni

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ZAKŁADZIE …………...… 

II SEMESTR

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI 

W RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

S
u

m
a

 k
o

ń
co

w
a

Nazwisko 
i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

DYDAKTYCZNE Z INNYCH ZAKŁADÓW

Liczba godzin wynikająca z planu 

studiów niestacjonarnych

Pensum 
po zniżce

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Godziny realizowane na innych wydziałach*:

III SEMESTR

IV SEMESTR

V SEMESTR

VI SEMESTR

VII SEMESTR

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku:

Niedobór

Nadwyżka

Godziny realizowane na własnym wydziale*:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Nadwyżka

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni*:

Niedobór

data, pieczęć i podpis data, pieczęć i  podpis dziekana

Sporządził Zaakceptował

………………………………….. ………………….……………………..



Jednostka prowadząca kierunek studiów:
Kierunek studiów:

Poziom kształcenia:
Rok akademicki: 

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
semestr:                                                                          zimowy i letni

I SEMESTR

Forma zajęć

Liczba godzin 

wynikająca z 

planu studiów 

stacjonarnych

Liczba godzin 

wynikająca z 

planu studiów 

niestacjonarn

ych

I SEMESTR

Forma zajęć

Liczba godzin 

wynikająca z 

planu studiów 

stacjonarnych

Liczba godzin 

wynikająca z 

planu studiów 

niestacjonarn

ych S
u

m
a

 k
o

ń
c
o

w
a

Liczba godzin na kierunku: …………….

Powód zmiany przydziału godzin

data, pieczęć i podpis

Sporządził Zaakceptował

………………………………………………..………

data, pieczęć i  podpis dziekana

………………………………………………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Nadwyżka

Wymiar pensum 

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

Niedobór

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni***

Niedobór

NAUCZYCIELE KTÓRYM PRZYDZIELONO  PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

* *

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy 

pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku:

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Powód zmiany przydziału godzin

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

Nazwisko 

i imię

Stanowisko służbowe

Liczba godzin na kierunku: …………….

II SEMESTR

III SEMESTR

Godziny realizowane na własnym wydziale***:

Nadwyżka

Pensum 
po zniżce

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY DOTYCHCZAS ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE * *

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W 

ZAKŁADZIE 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z INNYCH 

ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W 

RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni***

Niedobór

Nadwyżka

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach***:

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

II SEMESTR

III SEMESTR

Godziny realizowane na własnym wydziale***:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Niedobór

Nadwyżka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

Pensum 
po zniżce

Nazwisko 

i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

S
u

m
a

 k
o

ń
c
o

w
a

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy 

pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

* w przypadku zaistniałej zmiany na studiach stacjonarnych  należy również wypełnić i załączyć zał. nr 5 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 

dnia 30.08.2021r., w przypadku zmiany na studiach niestacjonarnych należy wypełnić i załączyć również zał. nr 6 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

**należy wypełnić rubrykę, która uzasadnia powód zmiany przydziału zajęć dydaktycznych np. zastępstwo, nowo przydzielone zajęcia 

*** dotyczy nauczycieli realizujących pensum dydaktyczne na kierunku

Aneks do Przydziału zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim ………….
(studia stacjonarne i niestacjonarne)*

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W 

ZAKŁADZIE 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z INNYCH 

ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W 

RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach***:

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)



Jednostka prowadząca kierunek studiów:
Kierunek studiów:

Poziom kształcenia:
Rok akademicki: 

Tryb studiów: stacjonarne 
semestr:                                                                          zimowy i letni

I SEMESTR

Forma zajęć

I SEMESTR

Forma zajęć

Sporządził Zaakceptował

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

data, pieczęć i podpis data, pieczęć i  podpis dziekana

*** dotyczy nauczycieli realizujących pensum dydaktyczne na kierunku

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni***

Niedobór

Nadwyżka

* w przypadku zaistniałej zmiany na studiach stacjonarnych  należy  wypełnić i załączyć zał. nr 5 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 

30.08.2021r.

**należy wypełnić rubrykę, która uzasadnia powód zmiany przydziału zajęć dydaktycznych np. zastępstwo, nowo przydzielone zajęcia 

Liczba godzin na kierunku: …………….

II SEMESTR

III SEMESTR

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku:

Niedobór

Nadwyżka

Godziny realizowane na własnym wydziale***:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach***:

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

Pensum 
po zniżce

Powód zmiany przydziału godzin

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy 

pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W 

ZAKŁADZIE 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z INNYCH 

ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W 

RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

S
u

m
a

 k
o

ń
c
o

w
a

Nazwisko 

i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

NAUCZYCIELE KTRÓRYM PRZYDZIELONO  PROWADZENIE ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH * *

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni***

Niedobór

Nadwyżka

Pensum 
po zniżce

Powód zmiany przydziału godzin

Wydziała Inżynierii i Ekonomii 

II SEMESTR

III SEMESTR

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku
Niedobór

Nadwyżka

Godziny realizowane na własnym wydziale***:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach***:

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy 

pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Aneks do Przydziału zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim ………….
(studia stacjonarne)*

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY DOTYCHCZAS ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE * *

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W 

ZAKŁADZIE 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z INNYCH 

ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W 

RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

S
u

m
a

 k
o

ń
c
o

w
a

Nazwisko 

i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

Liczba godzin wynikająca z 

planu studiów stacjonarnych

Liczba godzin wynikająca z 

planu studiów stacjonarnych



Jednostka prowadząca kierunek studiów:
Kierunek studiów:

Poziom kształcenia:
Rok akademicki: 

Tryb studiów: niestacjonarne
semestr:                                                                          zimowy i letni

I SEMESTR

Forma zajęć

I SEMESTR

Forma zajęć

Sporządził Zaakceptował

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

data, pieczęć i podpis data, pieczęć i  podpis dziekana

*** dotyczy nauczycieli realizujących pensum dydaktyczne na kierunku

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni***

Niedobór

Nadwyżka

*  w przypadku zmiany na studiach niestacjonarnych należy wypełnić i załączyć  zał. nr 6 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 

30.08.2021r.

**należy wypełnić rubrykę, która uzasadnia powód zmiany przydziału zajęć dydaktycznych np. zastępstwo, nowo przydzielone zajęcia 

Liczba godzin na kierunku: …………….

II SEMESTR

III SEMESTR

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku:

Niedobór

Nadwyżka

Godziny realizowane na własnym wydziale***:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach***:

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

Liczba godzin na kierunku: …………….

Pensum 
po zniżce

Powód zmiany przydziału godzin

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy 

pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W 

ZAKŁADZIE 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z INNYCH 

ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W 

RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

S
u

m
a

 k
o

ń
c
o

w
a

Nazwisko 

i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

NAUCZYCIELE KTÓRYM PRZYDZIELONO  PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

* *

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Suma końcowa godzin 
realizowanych w obrębie Uczelni***

Niedobór

Nadwyżka

Pensum 
po zniżce

Powód zmiany przydziału godzin

Wydział Inżynierii i Ekonomii 

II SEMESTR

III SEMESTR

Suma  godzin realizowanych w obrębie kierunku
Niedobór

Nadwyżka

Godziny realizowane na własnym wydziale***:

Liczba godzin na kierunku: …………….

Liczba godzin na kierunku: …………….

Godziny realizowane na innych wydziałach***:

Przydzieloną liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów  za wyjątkiem wykładów należy 

pomnożyć przez zaplanowaną liczbę grup

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Aneks do Przydziału zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim ………….
(studia  niestacjonarne)*

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY DOTYCHCZAS ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE * *

Nazwa prowadzonego przedmiotu 

(z podziałem na semestry)

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W 

ZAKŁADZIE 

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z INNYCH 

ZAKŁADÓW

NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W 

RAMACH UMOWY 

CYWILNOPRAWNEJ

S
u

m
a

 k
o

ń
c
o

w
a

Nazwisko 

i imię

Tytuł / stopień zawodowy/naukowy

Stanowisko służbowe

Wymiar pensum 

Liczba godzin wynikająca z 

planu studiów 

niestacjonarnych

Liczba godzin wynikająca z 

planu studiów 

niestacjonarnych



data i podpis nauczyciela akademickiego

Przydziały w roku akademickim:

                                    Suma godzin  ogółem:                                                            

pieczęć, data i podpis dziekana

Studia - poziom kształcenia - stacjonarne  kierunek …………, specjalność………………….. 

Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych na rok akademicki………….

                  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy

…………...…………………………………..

Mnożnik 

godzin

Suma godzin 

wykładowcy
Przedmiot Godziny wykładowcy

Godziny 

przedmiotu

Suma godzin wykładowcy na kierunku Studia - poziom kształcenia - niestacjonarne: ……….

…………………………….……………………………………………

Suma godzin wykładowcy na kierunku Studia - poziom kształcenia-  stacjonarne:

Rok studiów i 

semestr
Przydzielona grupa

Liczba przyp. 

grup

Deklarowana 

liczba grup

Przedmiot Godziny wykładowcy
Godziny 

przedmiotu

Suma godzin 

wykładowcy

Studia- poziom kształcenia - niestacjonarne  kierunek……….. ,  specjalność: ………………

Rok studiów i 

semestr

……….
……….

Liczba przyp. 

grup

Deklarowana 

liczba grup

Mnożnik 

godzin

Mnożnik 

godzin

Suma godzin 

wykładowcy

PRZYDZIAŁ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE MACIERZYSTYM

PRZYDZIAŁ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA INNYCH WYDZIAŁACH

Wydział …………..

                                                                                                                              Suma 

godzin  na wydziale macierzystym:

……….

Mnożnik 

godzin

Suma godzin 

wykładowcy

Wydział …………..

Studia - poziom kształcenia - stacjonarne kierunek  ……………,  specjalność: ……………..

Przedmiot Godziny wykładowcy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

………………………………………………………………………….

……….

semestr: zimowy i letni

Suma godzin wykładowcy na kierunku Studia I stopnia stacjonarne: ……….

Studia - poziom kształcenia - niestacjonarne  kierunek……….. ,  specjalność: ………………

Suma godzin wykładowcy na kierunku Studia - poziom kształcenia - niestacjonarne: ……….

Przydzielona grupa

Przedmiot
Rok studiów i 

semestr
Godziny wykładowcy

Godziny 

przedmiotu
Przydzielona grupa

Liczba przyp. 

grup

……….

Przydzielona grupa
Liczba przyp. 

grup

Deklarowana 

liczba grup

Rok studiów i 

semestr

Deklarowana 

liczba grup

Godziny 

przedmiotu



Stanowisko służbowe:

Wymiar pensum:

Pensum 
po zniżce:

Promotor prac dyplomowych

Koło naukowe

Erasmus

Inne tj. ………………………………………**

Suma godzin zajęć dodatkowych

** proszę wpisać jakie zajęcia  oraz załączyć dokument potwierdzający ich przydzielenie np.. Zgoda Rektora

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

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

 Imię, nazwisko, ttuł / stopień zawodowy / naukowy

z tego STUDIA STACJONARNE 

z tego STUDIA NIESTACJONARNE 

III. GODZINY OGÓŁEM

data i podpis nauczyciela akademickiego data, pieczęć i podpis dziekana

z tego STUDIA STACJONARNE

z tego STUDIA NIESTACJONARNE

NIEDOPENSOWANIE

GODZINY PONADWYMIAROWE OGÓŁEM

GODZIN OGÓŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

NIEDOPENSOWANIE STUDIA STACJONARNE

LICZBA GODZIN NIEDOPENSOWANIA OGÓŁEM

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

II. ZAJĘCIA DODATKOWE:

GODZINY PONADWYMIAROWE - STUDIA STACJONARNE

GODZINY PONADWYMIAROWE - STUDIA NIESTACJONARNE

RAZEM LICZBA GODZIN PONADWYMIAROWYCH:

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

* karta sporządzona  w oparciu o "Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych na rok akademicki",  "Przydziały zajęć 

dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w roku akademickim", "Aneks do Przydziału zajeć dydaktycznych dla nauczycieli 

akademickich w roku akademickim", Przydzielone zajęcia dodatkowe

Karta indywidualnego rozliczenia zajęć dydaktycznych za rok akademicki……………………...…*

I.  GODZINY DYDAKTYCZNE - ROZLICZENIE:

LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH NA STUDIACH  STACJONARNYCH

LICZBA GODZIN ZREALIZOWANYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

(pracownicy etatowi)

RAZEM LICZBA GODZIN:



st
ac

jo
n

ar
n

e

n
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e

  studiów 

stacjonarnych

  studiów 

niestacjonarnych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

…………………………………………………………………………………….

data, pieczęć i podpis dziekana

Lp.

SUMA

R
az

e
m

 g
o

d
zi

n
 (

z 
u

w
zg

lę
d

n
ie

n
ie

m
 z

aj
ę

ć 

d
o

d
at

ko
w

yc
h

)

N
ie

d
o

p
e

n
so

w
an

ie
 -

 s
tu

d
ia

 s
ta

cj
o

n
ar

n
e

N
ie

d
o

p
e

n
so

w
an

ie
 o

gó
łe

m

Zajęcia dodatkowe

Imię i nazwisko

Ty
tu

ł n
au

ko
w

y/
st

an
o

w
is

ko

Stawka za 1 

godz.                 

w zł brutto

Kwota              

(do wypłaty) 

w zł brutto

Li
cz

b
a 

go
d

z.

st
u

d
ia

 n
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e

O
b

o
w

ią
zu

ją
ce

 p
e

n
su

m

Li
cz

b
a 

go
d

z.

st
u

d
ia

 s
ta

cj
o

n
ar

n
e

G
o

d
zi

n
y 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

p
o

n
ad

w
ym

ia
ro

w
e

Liczba godzin 

ponadwymiarowych w 

ramach:
Razem godzin 

(zajęcia 

dydaktyczne)

N
ie

d
o

p
e

n
so

w
an

ie
 p

o
 u

w
zg

lę
d

n
ie

n
iu

   
   

   
   

   
  

za
ję

ć 
d

o
d

at
ko

w
yc

h

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

Zestawienie zrealizowanych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich  w roku akademickim…………………..

Wydział……

Kierunek…..

(pracownicy etatowi)



Lp. Imię i nazwisko

Tytuł 

naukowy/

stanowisko

Liczba godz.                       

studia 

stacjonarne

Liczba godz.                               

studia 

niestacjonarne

Razem                            

godzin

1

2

3

Zestawienie zrealizowanych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich  w roku akademickim…………………..    
(pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych) 

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r.

data, pieczęć i  podpis dziekana

…………………………………………………………………………….

Kierunek…..

SUMA

Wydział……



Liczba godzin                            

w  ramach pensum

Liczba godzin w 

ramach godzin 

ponadwymiarowych

………………………………………………..

data, pieczęć i  podpis dziekana

Nazwa wydziału na którym jest zatrudniony nauczyciel akademicki:

Liczba godzin  na studiach niestacjonarnych na 

innym kierunku
Uwagi

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 54/2021 Rektora PUZ im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.08.2021r

l.p.
Imię i nazwisko 

nauczyciela

Nazwa kierunku 

zatrudnienia nauczyciela

Nazwa innego kierunku 

studiów

Zestawienie zajęć dydaktycznych  na studiach niestacjonarnych, zrealizowanych na innym kierunku studiów w roku akademickim 

……………..(pracownicy etatowi) 
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