
Zarządzenie Nr 46/2011 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 30 listopada 2011 r. 
 
 
w sprawie zasad rozliczania konsultacji i zajęć prowadzonych w języku angielskim  
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie             
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Określa się następujące zasady ustalania liczby godzin konsultacji w języku angielskim dla 
studentów zagranicznych w ramach Programu Erasmus (do przedmiotów prowadzonych      
w jęz. polskim): 
1) jeŜeli przedmiot realizowany jest w wymiarze do 30 godzin dydaktycznych – liczbę 

godzin konsultacji ustala się na 10, 
2) jeŜeli przedmiot realizowany jest w wymiarze od 31 do 60 godzin dydaktycznych – 

liczbę godzin konsultacji ustala się na 15, 
3) jeŜeli przedmiot realizowany jest w wymiarze od 61 do 90 godzin dydaktycznych – 

liczbę godzin konsultacji ustala się na 20, 
4) konsultacje związane z prowadzeniem pracy dyplomowej studenta realizowane są              

w wymiarze 15 godzin dydaktycznych.   
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za jedną godzinę konsultacji prowadzonych                    

w języku angielskim, dla studentów zagranicznych w ramach Programu Erasmus, ustala się 
na kwotę 120,00 zł.   

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do pensum dydaktycznego 
nauczyciela akademickiego. 

 
§ 2 

 
1. Za zajęcia prowadzone w języku angielskim (dla studentów uczelni i studentów 

zagranicznych w ramach Programu Erasmus) przysługuje następujące dodatkowe 
wynagrodzenie: 
1) przygotowanie i prowadzenie zajęć po raz pierwszy – 100,00 zł za jedną godzinę 

zajęć, 
2) przygotowanie i prowadzenie zajęć kolejny raz – 30,00 zł za jedną godzinę zajęć. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, wliczane są do pensum dydaktycznego. 
 

§ 3 
 

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu konsultacji i zajęć prowadzonych w języku angielskim 
nie przysługuje lektorom języka angielskiego.  
 

§ 4 
 

Traci moc zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej                        
w Elblągu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie konsultacji w języku angielskim dla studentów 
zagranicznych w ramach Programu Erasmus. 



 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Rektor 
 

 
     prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 

 
 


