
UCHWAŁA  NR  37/2007 

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 
z dnia 20 września 2007 roku 

 

 

w sprawie: wymiaru pensum oraz zasad jego obniŜania dla nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w Akademii Marynarki Wojennej 

 
 
 
1. Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się następujący wymiar pensum dydaktycznego 
dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Marynarki Wojennej: 

a) dla profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych posiadających tytuł naukowy, 
profesorów nadzwyczajnych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 
docentów i adiunktów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 
180 godzin obliczeniowych rocznie; 

b) dla adiunktów posiadających stopień naukowy doktora i asystentów 240 godzin 
obliczeniowych rocznie; 

c) dla starszych wykładowców posiadających stopień naukowy 320 godzin obliczeniowych 
rocznie; 

d) dla wykładowców i starszych wykładowców nieposiadajacych stopnia naukowego  
360 godzin obliczeniowych rocznie, 

e) dla lektorów i instruktorów  520 godzin obliczeniowych rocznie. 
 

§ 2 
 

ObniŜa się roczny obowiązkowy wymiar pensum dla nauczycieli akademickich: 
1) z tytułu wieku dla profesorów, docentów, doktorów habilitowanych: 

a) po 60. roku Ŝycia – do 150 godzin; 
b) po 65. roku Ŝycia – do 120 godzin; 

2) ze względu na pełnienie funkcji: 
a) rektor o 120 godzin obliczeniowych rocznie; 
b) zastępca komendanta, prorektor, dziekan, dyrektor samodzielnego instytutu 

o 90 godzin obliczeniowych rocznie; 
c) dyrektor instytutu, prodziekan, szef (kierownik) katedry o 60 godzin obliczeniowych 

rocznie; 
d) dyrektor biblioteki, kierownik zakładu, kierownik laboratorium, kierownik studium  

o 30 godzin obliczeniowych rocznie. 
 

§ 3 
 

1. Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 15/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalania 
wymiaru pensum dydaktycznego i sposobu jego obliczania. 

2. Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 6/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zasad 
i warunków obniŜania pensum dydaktycznego. 

 
§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie począwszy od roku            
akademickiego 2007/2008. 

 
 

KOMENDANT-REKTOR 
   AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

     PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 

             kontradmirał dr inŜ. Czesław DYRCZ 
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