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Uchwała nr 19/2013 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 23 maja 2013 r. 

 

w sprawie zasad ustalania w roku akademickim  2013/2014 zakresu obowiązków 

nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad 

obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć 

dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych 

określoną w ustawie oraz liczebności grup. 

  

 Na podstawie art. 130 oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 72 ust. 2 Statutu 

Politechniki Rzeszowskiej z 2012 r. Senat Politechniki Rzeszowskiej uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.  

 

2. Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni  

i dydaktyczni. 

 

3. Do zakresu obowiązków pracowników naukowych należą zadania naukowe  

i organizacyjne. 

 

4. Do zakresu obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych  należą zadania 

dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, natomiast do obowiązków pracowników 

dydaktycznych należą zadania dydaktyczne i organizacyjne. 

 

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków ustala w formie harmonogramu kierownik 

katedry (zakładu) lub innej jednostki niewchodzącej w skład wydziału, w której 

nauczyciel akademicki jest zatrudniony. 

 

6. Przez roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego, zwany dalej 

pensum dydaktycznym, należy rozumieć obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych 

wynikający z zajmowanego stanowiska. 

 

7. Plan obsady zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich opracowany przez 

kierownika katedry (zakładu, studium) zatwierdza Dziekan wydziału. 

 

8. Kierownik katedry (zakładu, studium) jest odpowiedzialny za równomierne obciążenie 

dydaktyczne nauczycieli akademickich zatrudnionych w kierowanej jednostce,  

jak również za jego realizację. 

 

9. W ramach obowiązków organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym, każdy 

nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub 

dydaktycznym, dla którego wymiar pensum dydaktycznego określono w § 2 ust. 2 jest 

zobowiązany do pełnienia dyżuru dydaktycznego dla studentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, w okresie zajęć dydaktycznych i w sesji egzaminacyjnej w wymiarze 

nie mniej niż 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Nauczyciel akademicki, dla którego wymiar 
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pensum dydaktycznego określono w § 2 ust. 3  jest zobowiązany do pełnienia dyżuru 

dydaktycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w okresie zajęć 

dydaktycznych i w sesji egzaminacyjnej w liczbie godzin zmniejszonej proporcjonalnie 

do wymiaru pensum. Z tytułu pełnienia dyżuru dydaktycznego nauczycielowi 

akademickiemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

 

10. Czas trwania dyżuru dydaktycznego, o którym mowa w ust. 9, w jednym dniu nie może 

być krótszy od 1 godziny i dłuższy niż 2 godziny. 

 

11. Zatrudnieni na umowę cywilno-prawną specjaliści spoza uczelni, emerytowani 

nauczyciele akademiccy oraz doktoranci, mają obowiązek przeprowadzenia dyżuru 

dydaktycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w liczbie godzin 

ustalonej z kierownikiem katedry (zakładu).  

 

12. Pracownicy naukowo-techniczni i pracownicy inżynieryjno-techniczni zatrudnieni  

w Uczelni, którym powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy 

cywilno-prawnej poza obowiązkami służbowymi wynikającymi z umowy o pracę 

zobowiązani są do prowadzenia w tygodniu 1 godziny dyżuru dydaktycznego dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w okresie odbywania zajęć 

dydaktycznych oraz w sesji egzaminacyjnej.  

 

13. Termin i miejsce dyżuru dydaktycznego powinny być uzgodnione ze studentami i podane 

do wiadomości w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia semestru. 

 

14. Zasady przyznawania w Politechnice Rzeszowskiej dodatkowych wynagrodzeń  

ze środków pozabudżetowych określają odrębne przepisy wewnętrzne. 

 

§ 2. 

 

1. Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć 

dydaktycznych nauczyciela akademickiego wynikający z zatrudnienia w Politechnice 

Rzeszowskiej. Wysokość pensum dydaktycznego określona jest w godzinach 

obliczeniowych. 

 

2. Ustala się wymiar pensum dydaktycznego w roku akademickim 2013/2014  

dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Rzeszowskiej w pełnym 

wymiarze czasu pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych: 

 

Stanowisko Wymiar pensum  dydaktycznego 

w godzinach obliczeniowych 

profesor zwyczajny, prof. nadzwyczajny 240 

adiunkt 240 

asystent 240 

starszy wykładowca 360 

wykładowca 360 

lektor, instruktor 540 
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3. Dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Rzeszowskiej pełniących  

w Uczelni funkcje kierownicze ustala się roczny wymiar pensum dydaktycznego w roku 

akademickim 2013/2014, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6: 

 

Funkcja Wymiar pensum  dydaktycznego 

w godzinach obliczeniowych 

  

Rektor, Prorektorzy   120 

Dziekan 

Prodziekan 

zatrudniony na stanowisku profesora 

zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego 

130 

150 

  

Prodziekan 150 

zatrudniony na stanowisku adiunkta  

Prodziekan 240 

zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy 

lub wykładowcy 

 

 

4. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu, 3/4 etatu itp.) 

zobowiązane są do realizacji pensum dydaktycznego ustalonego proporcjonalnie 

do wymiaru pensum określonego odpowiednio w ust. 2. Godziny wykonane ponad 

wymiar (1/2 etatu, 3/4 etatu itp.) rozliczane są według zasad godzin ponadwymiarowych. 

 

§ 3. 

 

1. Do pensum dydaktycznego zaliczane są zajęcia dydaktyczne objęte planem studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz czynności dydaktyczne wymienione w § 5 ust. 4.  

 

2. Za zajęcia dydaktyczne uznaje się: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty oraz 

seminaria ujęte w planach studiów. 

 

3. Pensum dydaktyczne powinno być wykonane w całości na studiach stacjonarnych w 

formie zajęć dydaktycznych i czynności dydaktycznych rozliczanych  

z zastosowaniem przeliczników określonych w § 5 ust. 2 i 4. 

 

4. W przypadku braku możliwości, o której mowa w ust. 1, do pensum mogą być wliczone 

zajęcia dydaktyczne i czynności dydaktyczne wykonane na studiach niestacjonarnych 

rozliczane z zastosowaniem współczynników określonych w § 5 ust. 2 i 4 oraz zajęcia 

dydaktyczne zrealizowane na studiach podyplomowych i kursach dokształcających 

rozliczane według zasad określonych w § 6 ust. 2. 

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, część wynagrodzenia nauczyciela akademickiego 

pokrywa się z opłat za te usługi edukacyjne. 

 

6. Kierownicy katedr (zakładów) świadczących usługi międzywydziałowe zobowiązani  

są do równomiernego zaplanowania pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich 

w pierwszej kolejności na studiach stacjonarnych w wydziale macierzystym, a następnie 

w innych wydziałach. Powyższy obowiązek dotyczy również SJO. 

 

7. Dopuszcza się realizację pensum dydaktycznego poza Uczelnią w innych jednostkach 

szkolnictwa wyższego na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy 
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uczelniami. Zasady finansowania realizacji pensum poza Politechniką Rzeszowską 

powinny uwzględniać rzeczywiste koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

 

§ 4. 

 

1. Godziny ponadwymiarowe stanowią zajęcia, czynności dydaktyczne wykonane ponad 

obowiązkowe pensum dydaktyczne, określone w § 2. 

 

2. W przypadku konieczności zapewnienia realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych  

w planie studiów, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym: 

 

1) ¼ pensum dla pracownika naukowo-dydaktycznego, 

2) ½ pensum dla pracownika dydaktycznego. 

  

3. O konieczności realizacji zajęć w wymiarze, o którym mowa w ust. 2, kierownik katedry 

(zakładu, studium) informuje nauczyciela na etapie planowania obsady na dany rok 

akademicki. 

 

4. Kierownik katedry (zakładu, studium) może zlecić nauczycielowi akademickiemu 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ust. 2, pod warunkiem wyrażenia przez niego pisemnej 

zgody na etapie planowania obsady zajęć na dany rok akademicki. 

 

5. Zlecenie nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 4 

może nastąpić tylko w przypadku, gdy pozostałym nauczycielom akademickim  

w katedrze (zakładzie, studium)  powierzono zajęcia w pełnym wymiarze pensum, 

ustalonym zgodnie  z § 2. 

 

6. W przypadku korekty planu obsady nauczyciel akademicki zostaje o tym niezwłocznie 

poinformowany przez kierownika katedry (zakładu, studium). Zwiększenie liczby godzin 

ponad zaplanowany wymiar, o którym mowa w ust. 2 wymaga zgody nauczyciela. 

 

7. Po ostatecznym zatwierdzeniu planu obsady zajęć, kierownik katedry (zakładu, studium) 

jest zobowiązany przesłać skorygowany plan obsady zajęć wraz z oświadczeniem 

nauczyciela akademickiego do Działu Kształcenia na zasadach ustalonych w Uczelni. 

 

8. Łączny wymiar godzin zajęć dydaktycznych tj. pensum oraz godzin ponadwymiarowych 

powierzonych nauczycielowi akademickiemu nie może przekraczać 2,5 - krotności 

obowiązującego go pensum dydaktycznego. Za zgodą Dziekana dopuszcza się możliwość 

przekroczenia przez nauczyciela akademickiego ww. wymiaru.   

 

§ 5. 

 

1. Do rozliczania pensum dydaktycznego mają zastosowanie godziny obliczeniowe. 

Za jedną godzinę obliczeniową uznaje się godzinę efektywną (tj. 45 minut zajęć 

określonych planem studiów - wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) przemnożoną 

przez przeliczniki, o których mowa w ust. 2 i 4. 

 

2. Przy rozliczaniu zajęć, będą stosowane następujące zasady i przeliczniki obliczeniowe 

godzin dydaktycznych: 
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1) dla zajęć fakultatywnych – liczba godzin zatwierdzona przez Rektora (dziekana). 

Przez zajęcia fakultatywne należy rozumieć zajęcia dydaktyczne nieobjęte planem 

studiów. O uruchomieniu zajęć fakultatywnych decyduje odpowiednio Rektor 

w przypadku zajęć ogólnouczelnianych lub dziekan w przypadku zajęć wydziałowych. 

Koszty prowadzenia zajęć obciążają organizatora lub uczestnika.  

2) dla zajęć dydaktycznych wynikających z indywidualnych planów studiów 

i programów kształcenia liczbę godzin do rozliczenia określa rada wydziału. Koszty 

obciążają wydział. 

3) z tytułu opieki nad studentem studiującym według indywidualnych planów studiów 

i programów kształcenia rozlicza się – 3 godziny obliczeniowe na semestr za jednego 

studenta.  

4) dla zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym ustala się przelicznik 

obliczeniowy równy 3. W pierwszej kolejności zaleca się prowadzenie tych zajęć  

w ramach godzin ponadwymiarowych. 

5) liczba godzin do rozliczenia zajęć prowadzonych w języku obcym według 

indywidualnych planów studiów i programów kształcenia, w tym dla cudzoziemców 

studiujących w ramach programu ERASMUS  lub w trybie indywidualnym – ustalona 

jest przez radę wydziału. 

6) z tytułu opieki nad studentem studiującym w ramach programu ERASMUS rozlicza 

się liczbę godzin ustaloną przez radę wydziału. 

7) dla zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku 

Dydaktycznym w Stalowej Woli, niezależnie od kosztów delegacji – przelicznik 

obliczeniowy ustalony w wydziale, nie więcej niż 1,5.   

8) dla zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich – przelicznik obliczeniowy 

ustalony w wydziale nie więcej niż 2,0.   

9) nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia dydaktyczne, których 

rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia (dotyczy głównie ćwiczeń 

terenowych i obozów sportowych), zalicza się z tego tytułu jako przepracowane 

następujące liczby godzin:  

 w przypadku całodziennego (trwającego ponad 8 godzin) pobytu nauczyciela 

akademickiego w miejscu prowadzenia zajęć poza Uczelnią – nie więcej niż 6 

godzin obliczeniowych dziennie w przeliczeniu na jedną grupę studencką, 

niezależnie od okresu, w którym się odbywają (także w soboty i niedziele).  

 w przypadku zajęć nie wymagających całodziennego pobytu poza Uczelnią – 

nie więcej niż 3 godziny obliczeniowe dziennie w przeliczeniu na jedną grupę 

studencką, 

 dla praktyk zawodowych prowadzonych w laboratoriach Uczelni – nie więcej  

niż  2 godziny obliczeniowe dziennie w przeliczeniu na jedną grupę studencką, 

10) prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w Rzeszowie 

współczynnik 1,5, 

11) prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w Zamiejscowym 

Ośrodku w Stalowej Woli przelicznik obliczeniowy ustalony w wydziale, nie więcej 

niż 2 - niezależnie od kosztów delegacji. 

 

3. Zasady ustalone w ust. 2 pkt 4 nie obowiązują nauczycieli akademickich – 

obcokrajowców, zatrudnionych na Politechnice Rzeszowskiej, prowadzących zajęcia 

w języku ojczystym.  

 

4. Za niżej wymienione czynności dydaktyczne rozliczanie zajęć będzie się odbywać 

kwotowo w wysokości odpowiadającej ustalonym przez Rektora stawkom dla 

poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich stanowiących równowartość 

następującej liczby godzin z tytułu: 
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1) opieki nad wykonywaniem prac dyplomowych (projektów inżynierskich) studentów 

przysługuje jednorazowe wynagrodzenie po pozytywnej ocenie pracy (projektu) bez 

względu na wynik obrony – na podstawie protokołu z obrony: 

 magisterskich  –  nie więcej niż 10 godzin za pracę, 

 licencjackich/inżynierskich (projektów inżynierskich)  – nie więcej niż 5 godzin za 

pracę,  

przy pracach dyplomowych zespołowych za każdego studenta osobno, 

2) recenzowania prac dyplomowych (projektów inżynierskich)  – 1 godzinę za pracę 

dyplomową (projekt inżynierski),  

3) opieki nad studentem odbywającym staż studencki – nie więcej niż 3 godziny 

obliczeniowe na semestr dla nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

5. Decyzję o zastosowaniu w Wydziale przeliczników określonych w ust. 2 pkt. 5-9 i 11 oraz 

w ust. 4 pkt. 1 i 3 oraz o ich wysokości podejmuje dziekan za zgodą rady wydziału 

z obowiązkiem powiadomienia Działu Kształcenia w terminie do końca października 

2013 r. 

§ 6. 

 

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających 

prowadzone są  jako godziny ponadwymiarowe. 

 

2. W przypadku braku godzin do pensum dydaktycznego, zajęcia dydaktyczne realizowane 

w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających są zaliczone  

do pensum jako godziny efektywne: 

a) w całości – jeżeli liczba godzin tych zajęć dydaktycznych jest mniejsza lub równa 

liczbie godzin brakujących do pensum, 

b) w części równej liczbie godzin zajęć dydaktycznych  brakującej do wykonania 

pensum. 

 

3. Za pozostałe godziny zajęć dydaktycznych zrealizowane w ramach studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających nauczyciel akademicki otrzymuje 

wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe. 

 

4. Stawka za  zajęcia dydaktyczne zrealizowane jako godziny ponadwymiarowe na studiach 

podyplomowych lub kursach dokształcających nie może być wyższa od maksymalnej 

stawki za godzinę ponadwymiarową obliczoną na podstawie przepisów regulujących 

zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

 

5. Przy rozliczaniu zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz kursach 

dokształcających (stacjonarnych i niestacjonarnych) rozliczanych jako godziny 

ponadwymiarowe może mieć zastosowanie przelicznik obliczeniowy ustalony  

w wydziale, nie więcej niż 3.  

 

6. Koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych obciążają zgodnie z kalkulacją fundusz studiów 

podyplomowych lub kursów dokształcających (dotyczy również nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych). 
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§ 7. 

 

1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań  

dla Uczelni, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych, w okresie wykonywania 

powierzonych zadań, poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym uwzględniając w szczególności udział  

w zadaniach o znaczeniu strategicznym dla Uczelni. Obniżony wymiar zajęć nie może być 

niższy niż 50% ustalonej dolnej granicy wymiaru pensum. 

 

2. Decyzję o obniżeniu wymiaru zajęć o którym mowa w ust. 1 podejmuje Rektor  

po uwzględnieniu opinii kierownika katedry (zakładu) i dziekana wydziału, 

a w przypadku jednostek międzywydziałowych  kierownika studium oraz Senackiej 

Komisji ds. Kształcenia. 

 

3. Osobom, które korzystają z obniżonego pensum dydaktycznego nie przysługuje 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Wyjątek stanowi wynagrodzenie z tytułu 

opieki nad wykonywaniem pracy dyplomowej oraz wykonania recenzji pracy 

dyplomowej. 

 

4. Osoby korzystające z obniżki pensum nie mogą prowadzić prac o charakterze 

dydaktycznym w innych jednostkach szkolnictwa wyższego. 

 

5. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, a w szczególności  realizacji zwiększonych 

obowiązków naukowo-badawczych, wynikających z prowadzenia prac w ramach  

grantów lub projektów zewnętrznych, nauczyciel akademicki może być zwolniony  

w części lub całości z obowiązku wykonywania zajęć w ramach pensum dydaktycznego, 

pod warunkiem udokumentowania i sfinansowania odpowiedniej części swego 

wynagrodzenia wynikającego ze zwolnienia wraz z pochodnymi ze środków 

realizowanego grantu (projektu). Decyzję o zwolnieniu nauczyciela akademickiego z 

obowiązku wykonywania całości (części) zajęć w ramach pensum dydaktycznego 

podejmuje Rektor na wniosek dziekana za zgodą kierownika katedry (zakładu), 

a w przypadku jednostek międzywydziałowych  kierownika studium oraz Senackiej 

Komisji ds. Kształcenia. 

 

6. Nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej, dodatkowo zatrudniony w ramach 

stosunku pracy poza Uczelnią lub prowadzący działalność gospodarczą, bez względu  

na pełnione funkcje nie może korzystać z obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego 

określonego dla danego stanowiska w § 2 ust.2. 

 

§ 8. 

 

1. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum 

dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza 

się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane 

zgodnie z planem. 

 

2. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego 

z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej 

nieobecności w pracy związanej w szczególności z długotrwałą chorobą, urlopem 

bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem 

macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, 
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zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego  

dla danego stanowiska rocznego pensum dydaktycznego za każdy tydzień nieobecności 

przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.  

 

3. Do obowiązkowego pensum dydaktycznego w pierwszej kolejności wliczane  

są faktycznie zrealizowane godziny dydaktyczne, w drugiej kolejności - godziny 

wynikające z nieobecności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

4. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą stanowić 

podstawy do ustalenia wymiaru godzin ponadwymiarowych. 

 

5. Godziny ponadwymiarowe to godziny faktycznie zrealizowane ponad roczne pensum, 

ustalone dla danego stanowiska wynikające z okresu zatrudnienia w danym roku 

akademickim. 

 

6. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie złożonych przez nauczyciela 

akademickiego rozliczeń z faktycznie przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych. 

 

7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się, po dokonaniu 

rozliczenia faktycznie zrealizowanych przez danego nauczyciela akademickiego godzin 

zajęć dydaktycznych, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego z tym, że Rektor 

może zarządzić rozliczanie tych zajęć w krótszych okresach. 

 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się na podstawie stawek 

obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum 

dydaktycznego. Wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki  

nie podlega przeliczeniu. 

 

9. Zajęcia dydaktyczne przypadające na godziny i dni rektorskie wprowadzone decyzją 

Rektora bez obowiązku odrabiania, uznaje się jako faktycznie przepracowane zgodnie  

z planem obsady. 

 

10. Nauczyciel akademicki obowiązany jest do rozliczenia zajęć dydaktycznych i czynności 

dydaktycznych określonych w niniejszej uchwale w terminach ustalonych przez Rektora.  

 

11. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacane jest w terminach 

ustalonych przez Rektora nie później niż do 31 października 2014 r. 

 

§ 9. 

 

1. Po zakończeniu roku akademickiego 2013/2014 kierownik katedry (zakładu, studium) 

zobowiązany jest do wyjaśnienia przyczyn niewykonania rocznego pensum 

dydaktycznego przez podległych pracowników.  

 

2. W przypadku niewykonania w danym roku akademickim  pensum dydaktycznego  

z przyczyn od niego niezależnych, Rektor zobowiązuje nauczyciela akademickiego  

do zrealizowania brakujących godzin dydaktycznych do pensum w następnym roku 

akademickim. Godziny te nie są rozliczane jako godziny ponadwymiarowe. 

 

3. W przypadku niewykonania pensum dydaktycznego z powodu choroby lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności Rektor może podjąć decyzję o umorzeniu godzin 

brakujących do pensum. 
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§ 10. 

 

1. O liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć decyduje dziekan przy 

uwzględnieniu możliwości finansowych i lokalowych wydziału, w ramach zalecanych 

standardów: 

 

 

Przyjęte standardy wg rodzajów zajęć Liczba osób w grupie 

wykłady liczba osób w zależności od wielkości sal 

będących w dyspozycji Wydziału/Uczelni 

ćwiczenia od 24 do 30 osób 

lektoraty od 15 do 20 osób (bez konieczności zachowania 

kryterium wg kierunków/specjalności i wydziałów) 

laboratoria, projekty od 12 do 15 osób 

 

2. Zaleca się, aby grupa wykładowa przy naborze na specjalność nie była mniejsza  

niż 24 osoby, zaś na kierunek dyplomowania nie była mniejsza niż 12 osób. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach dziekan może odstąpić od przyjętej liczby osób  

w grupach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

4. Dziekan wydziału może dokonać w trakcie semestru korekty podziału na grupy 

studenckie, mając na uwadze uwarunkowania dydaktyczne, względy lokalowe oraz skutki 

finansowe. 

 

5. Przyjęte standardy nie są obowiązkowe w przypadku dodatkowych form kształcenia 

(studia podyplomowe, kursy dokształcające i inne). 

 

6. Dla zajęć z wychowania fizycznego obowiązują odrębne przepisy ustalające liczebność 

studentów w grupach dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 

§ 11. 

 

1. Określone w niniejszej uchwale zasady mogą zostać w trakcie roku akademickiego 

zmienione lub zawieszone uchwałą Senatu. 

 

2. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  

od 1 października 2013 r. 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 
 


