Uchwała Nr 45/2015
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów
zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym
wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad
obliczania godzin dydaktycznych oraz wysokości zniżek wymiaru zajęć
dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje
kierownicze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Na podstawie art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Uchwała określa obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu,
zwanej dalej „Uczelnią”:
1) zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,
2) rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków nauczycieli
akademickich,
3) wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk,
4) wysokość zniżek wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich
pełniących funkcje kierownicze,
5) zasady obliczania godzin dydaktycznych.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.),
2) pensum dydaktycznym – rozumie się przez to ustalony przez Senat Uczelni wymiar
godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim, do przeprowadzenia których
zobowiązany jest nauczyciel akademicki, zatrudniony na określonym stanowisku,
3) godzinie dydaktycznej – rozumie się przez to godzinę obliczeniową, odpowiadającą 45
minutom zajęć,
4) godzinie ponadwymiarowej – rozumie się przez to przydzieloną nauczycielowi
akademickiemu godzinę zajęć dydaktycznych powyżej jego wymiaru pensum
dydaktycznego.
§3
Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala się w sposób
określony w Statucie Uczelni.

§4
Ustala się roczny wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich:
1. zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych:
1) profesora:
zwyczajnego, nadzwyczajnego
- 240 godzin dydaktycznych;
2) adiunkta
- 240 godzin dydaktycznych;
3) asystenta
- 240 godzin dydaktycznych;
2. zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych:
1) profesora wizytującego
2) starszego wykładowcy
3) wykładowcy
4) asystenta
5) instruktora
6) instruktora wychowania fizycznego oraz lektora

- 240 godzin dydaktycznych;
- 300 godzin dydaktycznych;
- 360 godzin dydaktycznych;
- 360 godzin dydaktycznych;
- 450 godzin dydaktycznych;
- 480 godzin dydaktycznych.

§5
1. Obniża się roczny wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich
pełniących w Uczelni funkcje kierownicze:
1) rektora
– o 180 godzin dydaktycznych,
2) prorektora
– o 120 godzin dydaktycznych,
3) dyrektora instytutu
– o 120 godzin dydaktycznych,
4) zastępcy dyrektora instytutu
– o 90 godzin dydaktycznych.
2. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1, nie może
spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień
nauczyciela akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nauczyciele akademiccy pełniący funkcje kierownicze, o których mowa w ust. 1 pkt 24, mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych za zgodą
Rektora.
§6
1. Do pensum dydaktycznego w pierwszej kolejności wlicza się niżej wymienione rodzaje
zajęć dydaktycznych i czynności związane z procesem dydaktycznym na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych:
1) rodzaje zajęć dydaktycznych zaliczane do pensum:
a) wykłady,
b) ćwiczenia: audytoryjne, terenowe, wychowania fizycznego, lektoraty,
c) laboratoria,
d) projektowanie,
e) seminaria,
f) zajęcia wyrównawcze dla studentów,
2) prowadzenie i ocenę pracy dyplomowej, przy czym:
a) za kierowanie i ocenę pracy dyplomowej inżynierskiej zalicza się 10 godzin
dydaktycznych,
b) za kierowanie i ocenę pracy dyplomowej licencjackiej zalicza się 5 godzin
dydaktycznych,
c) za recenzowanie pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej zalicza się
2 godziny dydaktyczne.

2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie
wypełniają pensum dydaktycznego wlicza się do pensum zajęcia prowadzone na
studiach podyplomowych i kursach dokształcających na zasadach określonych w § 7.
3. Godziny dydaktyczne wyszczególnione w ust. 1 pkt 2 są zaliczane do pensum po
dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego.
§7
1. Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
są zaliczane do pensum:
1) w całości jeżeli liczba godzin tych zajęć jest mniejsza lub równa liczbie godzin
brakujących do wykonania pensum,
2) w części równej liczbie godzin brakujących do wykonania pensum.
2. Za godziny niezaliczone do pensum, określone w ust. 1, pracownik otrzymuje
wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem studiów podyplomowych lub kursów
dokształcających.
§8
1. W szczególnych przypadkach można powierzyć nauczycielowi akademickiemu, za jego
zgodą wyrażoną na piśmie, prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze
przekraczającym o 25% pensum pracownika naukowo-dydaktycznego, a 50% pensum
pracownika dydaktycznego, jednakże nie więcej niż o 100%.
2. Powierzenie zajęć określonych w ust. 1 dokonywane jest przez rektora na wniosek
dyrektora instytutu.
§9
Do zakresu obowiązków dydaktycznych, niezaliczanych do pensum dydaktycznego, za
które nauczyciel akademicki nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, należy:
1) przeprowadzanie konsultacji dla studentów,
2) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń zajęć,
3) udział w hospitacjach zajęć dydaktycznych,
4) udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w Uczelni (z wyjątkiem komisji
rekrutacyjnej na studia),
5) przygotowywanie konferencji, seminariów naukowych lub wystaw,
6) przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych w zakresie niezbędnym do
realizacji prowadzonych przez siebie zajęć,
7) uczestniczenie w innych pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem
dydaktycznym oraz w pracach naukowych.
§ 10
1. Okresem rozliczenia pensum dydaktycznego jest:
1) rok akademicki,
2) semestr – dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na okres jednego semestru.
2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, brane są pod uwagę faktycznie przepracowane
godziny dydaktyczne, potwierdzane przez dyrektora instytutu zlecającego ich
wykonanie.

§ 11
Niedobory w ramach rozliczania rocznego pensum dydaktycznego w każdym przypadku
będą rozpatrywane indywidualnie przez rektora.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§ 13
Traci moc uchwała nr 03/2007 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli
akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym
wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin
dydaktycznych oraz wysokości zniżek wymiaru zajęć dla nauczycieli akademickich
pełniących funkcje kierownicze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015r.

Przewodniczący Senatu
Rektor PWSZ
w Elblągu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

