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R E K T O R  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 19/2011 
z dnia 25 marca  2011 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia „Kursu dydaktycznego szkoły wyższej”                    
przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej 

Na podstawie § 3.8 ust. 2 Statutu Politechniki Wrocławskiej zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 wprowadza się obowiązek ukończenia 
przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych,  posiadających tytuł 
zawodowy magistra (lub równorzędny) albo stopień doktora, zwanych dalej 
pracownikami, jednosemestralnego kursu pn. „Kurs dydaktyczny szkoły wyższej”, 
zwany dalej kursem dydaktycznym.  

2. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników wymienionych w ust. 1, którzy 
rozpoczęli pracę w Politechnice Wrocławskiej od 1 października 2009 r.  

3. Kurs dydaktyczny prowadzony jest przez pracowników Studium Nauk 
Humanistycznych, a także w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prorektora                  
ds. Nauczania, przez ekspertów spoza Uczelni. 

4. Celem kursu dydaktycznego jest doskonalenie kompetencji pracowników w zakresie 
planowania, organizowania i realizowania procesu kształcenia i wychowywania 
studentów.  

5. Kurs dydaktyczny prowadzony jest w dni robocze. 
6. Dyrektor Studium Nauk Humanistycznych ustala liczbę miejsc na kursie dla każdej 

jednostki Politechniki Wrocławskiej oraz harmonogram zajęć każdej edycji kursu                 
i ogłasza je do 15 listopada dla kursu odbywającego się w semestrze letnim                        
oraz do 1 maja dla kursu odbywającego się w semestrze zimowym.  

7. Kurs dydaktyczny szkoły wyższej obejmuje 105 godzin zajęć dydaktycznych i 5 
godzin zajęć ewaluacyjnych, na które składają się: 2 godziny zajęć dydaktycznych 
prowadzonych samodzielnie przez uczestnika kursu, objętych hospitacją przez 
wykładowcę kursu dydaktycznego oraz 3 godziny zajęć podsumowujących, których 
celem jest omówienie przeprowadzonych hospitacji.  

8. Program kursu opracowuje i zatwierdza Rada Studium Nauk Humanistycznych. 
9. Finansowanie kursu dydaktycznego odbywa się ze środków Studium Nauk 

Humanistycznych. 
10. Warunki zaliczenia kursu dydaktycznego określone są w regulaminie kursu. 
11. Po ukończeniu kursu dydaktycznego uczestnicy otrzymują zaświadczenie                               

o ukończeniu kursu, które wystawia Studium Nauk Humanistycznych. 
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12. Organizacja kursu dydaktycznego odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 
regulującym zasady organizacji kursów dokształcających w Uczelni. 

 
§ 2 

 
1. Zobowiązuje się Dziekanów i Dyrektorów studiów do kierowania podległych 

pracowników na kurs dydaktyczny. Kwalifikacji na poszczególne edycje kursu 
dydaktycznego dokonują Dziekani i Dyrektorzy studiów, w porozumieniu                            
z Dyrektorem Studium Nauk Humanistycznych.  

2. Na pierwszą edycję kursu dydaktycznego zostaną zakwalifikowani pracownicy ze 
wszystkich wydziałów i studiów Uczelni, proporcjonalnie do liczby zgłoszeń                          
z poszczególnych jednostek.  

 
§ 3 

 
1. Ustala się, że pracownik, o którym mowa w § 1, ma obowiązek uzupełnienia 

kwalifikacji pedagogicznych w terminie 2 lat od wejścia w życie niniejszego 
Zarządzenia. W uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu tego okresu 
podejmuje Prorektor ds. Nauczania. 

2. W przypadku posiadania przez pracownika wykształcenia pedagogicznego, 
potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem, możliwe jest odstąpienie od 
obowiązku ukończenia kursu organizowanego przez Uczelnię. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Dyrektor Studium Nauk Humanistycznych na podstawie przedłożonego 
zaświadczenia. 

3. W przypadku ukończenia przez absolwenta studiów doktoranckich Politechniki 
Wrocławskiej kursu „Dydaktyka szkoły wyższej” (w wymiarze 105 godzin zajęć i 5 
godzin zajęć ewaluacyjnych) rozpoczynającego pracę na stanowisku naukowo-
dydaktycznym lub dydaktycznym, zwalnia się go z obowiązku odbycia kursu 
dydaktycznego.  

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 


