
UCHWAŁA  NR  38/2007 

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 20 września 2007 roku 

 

 

w sprawie: zasad obliczania godzin dydaktycznych w Akademii Marynarki 
Wojennej w roku akademickim 2007/2008 

 
 
 
 

Na podstawie art. 130 ust. 2 i art. 131 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005r.  
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje:  
 

§ 1  
 

1. Do obowiązków nauczyciela akademickiego wykonywanych w ramach obowiązującego 
wymiaru czasu pracy naleŜy: 
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów oraz kursów 

realizowanych na zlecenie resortu obrony narodowej, w ramach ustalonego 
pensum, do którego zalicza się:  

wykłady, ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria, proseminaria, seminaria 
magisterskie/licencjackie, zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe 
i praktyki; 

b) wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, do których  
w szczególności zalicza się:  

konsultacje, hospitacje, dyŜury dydaktyczne, przeprowadzanie egzaminów, 
kolokwiów i sprawdzianów, kierowanie pracami dyplomowymi oraz ich 
sprawdzanie i recenzowanie, sprawdzanie prac kontrolnych; 

c) wykonywanie prac organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym; 
d) prowadzenie prac badawczych niezbędnych dla kształcenia kadr, prowadzenie 

lub udział w seminariach naukowych i doktoranckich, prowadzenie prac 
badawczych finansowanych ze środków uczelni, prace organizacyjne związane 
z badaniami naukowymi; 

e) udział w pracach komisji uczelnianych i wydziałowych wynikających ze statutu 
AMW oraz uchwał Senatu i rad wydziału; 

f) recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opracowywanie ocen 
związanych z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego. 

2. Do obowiązującego czasu pracy pracowników dydaktycznych (starsi wykładowcy, 
wykładowcy, lektorzy, instruktorzy) nie wlicza się prac wymienionych w ust. 1 lit.d i f. 

    
§ 2 
 

 Ustala się następujące zasady rozliczania pensum dydaktycznego: 
 
1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego 

pensum dydaktycznego podanego w godzinach obliczeniowych. 
2. Za 1 godzinę zajęć dydaktycznych (45 minut) nauczycielowi akademickiemu zalicza 

się do pensum wykonanie 1 godziny obliczeniowej poza następującymi przypadkami: 



 2 

a) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni w soboty, niedziele 
i święta stanowi 1.25 godziny obliczeniowej; 

b) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w ośrodku zamiejscowym  
w Ustce stanowi 1.5 godziny obliczeniowej. 

3. Do pensum dydaktycznego wlicza się zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych i kursach realizowanych na rzecz 
resortu obrony narodowej. Do pensum dydaktycznego nie wlicza się zajęć 
prowadzonych na kursach specjalistycznych zleconych spoza resortu obrony 
narodowej realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

4. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad studentami studiującymi 
według indywidualnego toku studiów zalicza się do pensum 10 godzin obliczeniowych 
rocznie za kaŜdego studenta. Nauczycielowi moŜna zaliczyć nie więcej niŜ 20 godzin 
w ramach tego trybu na wszystkich rodzajach studiów.  

5. Nauczycielowi akademickiemu powołanemu w skład komisji egzaminacyjnej przewodu 
doktorskiego zalicza się do pensum 3 godziny obliczeniowe za kaŜdy przeprowadzony 
egzamin.  

6. Na równi z wykonaniem godzin dydaktycznych traktuje się godziny wynikające 
z powierzenia zajęć a niewykonane faktycznie, wskutek nie odbycia się zajęć 
z powodu absencji studentów, odwołania zajęć przez rektora, dziekana lub instytucji 
zamawiającej resortu obrony narodowej. 

7. Rozliczenie godzin realizowanych przez nauczyciela akademickiego z przedmiotu 
seminarium dyplomowe, odbywa się na podstawie rzeczywistej liczby prac 
dyplomowych zakończonych i złoŜonych w danym roku akademickim do dziekanatu, 
których jest on kierownikiem, z takim następującym rozliczeniem: 
a) łączna liczba rozliczonych rocznie przez nauczyciela akademickiego godzin 

przedmiotu seminarium dyplomowe nie była większa niŜ 60 godzin, niezaleŜnie 
od liczby grup, w których prowadzi on ten przedmiot. Nauczyciel akademicki moŜe 
maksymalnie rozliczyć do 30 godzin w ramach studiów stacjonarnych oraz do 
30 godzin w ramach studiów niestacjonarnych;  

b) liczba prowadzonych jednocześnie przez nauczyciela akademickiego prac 
dyplomowych na kierunkach: nawigacja winna wynosić nie więcej niŜ 5, 
mechanika i budowa maszyn nie więcej niŜ 6, natomiast na kierunkach 
nietechnicznych nie moŜe być wyŜsza niŜ 12; 

c) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej odpowiada za równomierne 
obciąŜenie nauczycieli akademickich obowiązkami kierownika prac dyplomowych 
tak, aby uniknąć nadmiernego mnoŜenia grup seminaryjnych.  

 
§ 3 

 
1. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano zajęć dydaktycznych 

z powodu: 
a) zatrudnienia go po rozpoczęciu roku akademickiego, 
b) przewidzianej nieobecności w pracy związanej z długotrwałą chorobą, 
c) urlopu: bezpłatnego, naukowego, macierzyńskiego lub innego zwolnienia z pracy, 
d) odbywania słuŜby wojskowej (nie dotyczy Ŝołnierzy zawodowych), 
e) ustania zatrudnienia przed zakończeniem roku akademickiego, 
f) innych zadań realizowanych przez nauczyciela, 
zalicza się 1/30 obowiązującego pensum rocznego za kaŜdy tydzień nieobecności 
przypadającej na okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne. 

2. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności 
nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, które według planu zajęć 
przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin 
dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem. 
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Przepisy przejściowe 
 

§ 4 
 

W roku akademickim 2007/2008 dopuszcza się rozliczenie przez nauczycieli 
akademickich, w ramach przedmiotu seminarium dyplomowe, większej liczby godzin niŜ 
wskazana w § 2 ust. 7 punkt a, z takim wyliczeniem, aby za kaŜdą obronioną pracę 
dyplomową powyŜej ustalonego limitu przyznawać 6 godzin obliczeniowych. 

 
 

Postanowienia końcowe 
  

§ 5 
 

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

  
§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2007 r. 
 
 
 
 

 KOMENDANT-REKTOR 
   AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 
     PRZEWODNICZĄCY SENATU 

 
 

           kontradmirał dr inŜ. Czesław DYRCZ 
 


