
UCHWALA NR Rl0004/06/13
Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów i
wymiaru zadań dydaktycznych oraz obliczania godzin dydaktycznych

Na podstawie art. 130 ust. l i 2 Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwala, co następuje:

§1

Zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich

l. Nauczycielami akademickimi są pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni.
l. Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych,

naukowych i organizacyjnych.
2. Do zakresu obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należą zadania naukowe,

dydaktyczne i organizacyjne.
3. Do zakresu obowiązków pracowników dydaktycznych należą zadania dydaktyczne

organizacyjne.
4. Czas pracy nauczyciela akademickiego uczestniczącego w sprawowaniu opieki zdrowotnej, o

której mowa wart. 112 Ustawy, jest określony ponadto zakresem jego obowiązków związanych z
zapewnieniem ciągłej opieki nad pacjentami szpitali klinicznych lub oddziałów innych zakładów
opieki zdrowotnej.

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dyrektor instytutu
lub kierownik katedry albo kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki
organizacyjnej.

6. Zakres i wymiar obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej ustala jego bezpośredni
przełożony.

7. Zakres i wymiar obowiązków kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, jako
nauczycieli akademickich ustala rektor.

§2

Kierownicy wymienieni w § l ust. 5-7 ustalając zakres obowiązków i zadania nauczycieli
akademickich powinni uwzględniać w szczególności:
l. Potrzeby jednostki organizacyjnej, wynikające z jej zadań dydaktycznych, naukowych

organizacyjnych ustalonych na dany rok akademicki/semestr.
2. Możliwości kadrowe i organizacyjne oraz zasoby materialne jednostki organizacyjnej.
3. Aktualne i planowane zajęcia dydaktyczne, aktywność naukową i organizacyjną nauczyciela

akademickiego.

§3

Zakresy obowiązków nauczycieli akademickich

l. Do zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich zalicza się prowadzenie zajęć
dydaktycznych ujętych w planach i programach studiów wyższych (stacjonarnych i
niestacjonarnych) oraz doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych).

2. Do zakresu obowiązków naukowych nauczycieli akademickich należy prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do własnego rozwoju naukowego (artystycznego) i
kształcenia kadr oraz rozwój twórczości naukowej (artystycznej), prowadzenie lub udział w
seminariach naukowych i doktorskich, opieka nad rozwojem naukowym doktorantów.



3. Do zakresu obowiązków nauczycieli akademickich należy także udział w pracach organizacyjnych
Uczelni związanych z procesem dydaktycznym, badaniami naukowymi oraz przygotowywaniem
wniosków irealizacją grantów, programów i projektów.

§4

Rodzaje zajęć dydaktycznych

Zajęcia, o których mowa w § 3 ust.1 mogą być prowadzone w następujących formach:
l) wykładów,
2) ćwiczeń: audytoryjnych, laboratoryjnych, terenowych, warsztatowych, wychowania

fizycznego,
3) zajęć laboratoryjnych,
4) konwersatoriów,
5) proseminariów dyplomowych,
6) seminariów dyplomowych,
7) seminariów doktoranckich,
8) lektoratów.
9) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi;
10) sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnego programu studiów;
11) sprawowanie opieki nad kołami naukowymi;
12) przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów oraz udział w egzaminach komisyjnych,
13) sprawdzanie prac kontrolnych,
14) recenzowanie prac dyplomowych,
15) udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
16) indywidualne konsultacje ze studentami,
17) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;
18) spełnianie obowiązków organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia dydaktyki.

§5

Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych

1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym, wynosi rocznie:
l) 210 godzin dydaktycznych - dla profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych

posiadających tytuł naukowy, profesorów nadzwyczajnych posiadających stopień naukowy
doktora habilitowanego i adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego'.

2) 240 godzin dydaktycznych - dla adiunktów posiadających stopień naukowy doktora i
asystentów

3) 360 godzin dydaktycznych - dla wykładowców i starszych wykładowców.
4) 540 godzin dydaktycznych - dla lektorów i instruktorów.

2. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut zajęć dydaktycznych.
3. Do pensum dydaktycznego nie wlicza się zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach studiów

podyplomowych.
4. Nauczycielom akademickim, którym powierzono wykonywanie ważnych dla Uczelni zadań,

obniża się roczny wymiar zajęć dydaktycznych:
l) rektorowi - 05/6,
2) prorektorom i dziekanom - o 1/2,
3) prodziekanom, dyrektorom instytutów i kierownikom katedr - o 1/3.

5. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim niewymienionym
w ust. 2, jeżeli wykonują inne ważne zadania dla Uczelni.

6. W przypadku zwiększonych obowiązków naukowo-badawczych, wynikających z prowadzenia
prac badawczych w ramach grantów lub projektów zewnętrznych, nauczyciel akademicki może

l obowiązuje od 1 października 2013 r.



być zwolniony z części lub całości zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach pensum pod
warunkiem sfinansowania odpowiedniej części wynagrodzenia wynikającego ze zwolnienia wraz
z pochodnymi ze środków realizowanego grantu (projektu).

§6

1. Zajęcia dydaktyczne zrealizowane powyżej pensum określonego w § 5 stanowią godziny
ponadwymiarowe.

2. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych koniecznością zapewnienia realizacji programu
kształcenia, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w godzinach ponadwymiarowych.
Liczba tych godzin nie może przekroczyć:
1) 1/4 obowiązującego pensum pracownika naukowo-dydaktycznego,
2) 1/2 obowiązującego pensum pracownika dydaktycznego.

3. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie ząjęc
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust.
2.

4. Rektor w drodze zarządzenia ustala sposób rozliczania oraz wysokość stawek za godziny
ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych.

5. Rektor w drodze zarządzenia ustala sposób rozliczania oraz wynagrodzenie za zajęcia
dydaktyczne realizowane na studiach w języku obcym, studiach niestacjonarnych j w formie
kształcenia zdalnego.

6. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych są rozliczane na zasadach określonych w
Regulaminie studiów podyplomowych, 'a wysokość wynagradzania ustala rektor w drodze
zarządzenia.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu, Rektor

J
dr hab., prof. nadzw. Rom


