
UCHWAŁA NR 38/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru godzin
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad ich obliczania oraz zasad i trybu
powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych
w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych

Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.) oraz § 83, ust. 2 i 3 Statutu
AMW (Dz. Urz. MON z 2012, póz. 138) określa się zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli
akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady i tryb
powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym
liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich.

§1
Określa się następujące zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za efektywne, ekonomicznie zarządzanie prowadząc na
bieżąco kontrolę zarządczą swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Bezpośredni przełożony określa szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego
na podstawie art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem § 4
ustęp 4.

3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków naukowych i sposób ich rozliczania określa odrębna decyzja
rektora.

4. Szczegółowe obowiązki organizacyjne określa zakres obowiązków nauczyciela akademickiego w taki
sposób aby był on zobowiązany do zrealizowania minimum 4 godzin tygodniowo w ramach działalności
organizacyjnej.

§2
1. Kierownik jednostki organizacyjnej planując zajęcia dydaktyczne podległym nauczycielom

akademickim w przypadku ich przewidywanej nieobecności z powodów określonych w art. 151 ust. 1
pkt. 7 lit. c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, powinien zaplanować
realizację rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przez nauczyciela w okresie jego obecności, jeżeli
tylko okoliczności na to pozwalają.

2. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zrealizować obowiązujący go roczny wymiar godzin
dydaktycznych zwany dalej pensum poprzez zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych określonych w programach kształcenia oraz na kursach, o których mowa w § 3 ust.
2.

3. Maksymalna liczba godzin dydaktycznych zaliczanych, na podstawie § 5 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały,
jako faktycznie zrealizowane, przez jednego nauczyciela nie może przekroczyć 75 godzin.

4. Roczny wymiar godzin dydaktycznych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowiskach profesorów: zwyczajnego, nadzwyczajnego i wizytującego oraz stanowisku adiunkta
na zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 2. nie może przekroczyć 25%.
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§3

Do zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków nauczyciela akademickiego zalicza się:

1) prowadzenie godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych określonych w programach
kształcenia albo zleconych przez prorektora właściwego ds. kształcenia w ramach zajęć
wyrównawczych;

2) godziny realizowane na kursach wynikających z programów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy
zawodowych oraz zlecanych przez resort obrony narodowej z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

3) kierowanie pracami dyplomowymi oraz ich recenzowanie.

§4
1. Ustala się roczny wymiar godzin dydaktycznych dla nauczycieli akademickich, zatrudnionych na

stanowiskach:
1) profesora zwyczajnego - od 180 do 210 godzin dydaktycznych;

2) profesora nadzwyczajnego i wizytującego - 190 do 240 godzin dydaktycznych;

3) adiunkta i asystenta - od 220 do 240 godzin dydaktycznych;

4) wykładowcy i starszego wykładowcy - od 320 do 360 godzin dydaktycznych;

5) lektora i instruktora - od 480 do 540 godzin dydaktycznych.

2. Określa się roczny wymiar godzin dydaktycznych dla:

1) rektora - 90 godzin dydaktycznych;

2) prorektora właściwego ds. wojskowych - 120 godzin dydaktycznych.

3. Wymiar pensum, ustalony w ust. 1 dotyczy wyłącznie części obowiązków dydaktycznych nauczyciela
i nie jest czasem jego pracy w Akademii.

4. Wymiar godzin dydaktycznych w granicach określonych w § 4, ust. 1 określają rektor w stosunku do
prorektorów (za wyjątkiem prorektora właściwego ds. wojskowych) i dziekanów, kierownicy
podstawowych jednostek organizacyjnych w stosunku do nauczycieli akademickich w nich
zatrudnionych, lub prorektorzy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w pozawydziałowych
jednostkach organizacyjnych, w indywidualnym przydziale zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem
ust. 1, biorąc pod uwagę:

1) pełnienie funkcji kierowniczych,

2) realizowanie projektów badawczych finansowanych ze środków niebędących dotacją
budżetową,

3) prowadzenie kół naukowych lub sekcji sportowych,

4) pracę w komisjach senackich i zespołach doradczych,

5) kierowanie wymianą międzynarodową studentów i nauczycieli,

6) kierowanie zespołami badawczymi,

7) zminimalizowanie liczby godzin ponadwymiarowych.

§5
Ustala się następujące zasady obliczania wymiaru pensum:
1. Za 1 godzinę kontaktową do zrealizowanych godzin dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu,

zalicza się:

1) 1 godzinę za godziny dydaktyczne wynikające z programów kształcenia;

2) 2 godziny - za prowadzenie 1 godziny dydaktycznej zajęć w języku obcym, o których mowa w pkt 1
(za wyjątkiem zajęć programowych z języka obcego);

2. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad studentami studiującymi według
indywidualnego toku studiów zalicza się do pensum 10 godzin rocznie za każdego studenta.
Nauczycielowi można zaliczyć nie więcej niż 20 godzin w ramach tego trybu na wszystkich rodzajach
studiów.
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3. Za każdą pracę dyplomową zakończoną pozytywną opinią kierownika pracy i złożoną w danym roku
akademickim do dziekanatu, nauczycielowi akademickiemu kierującemu tą pracą zalicza się do
pensum:
1) 3 godzin za pracę inżynierską lub licencjacką;
2) 5 godzin za pracę magisterską.

4. Nauczycielowi akademickiemu w przypadkach spowodowanym niemożnością wykonania pensum,
można zaliczyć do jego wymiaru 1 godzinę za każdą zrecenzowaną pracę dyplomową.

5. Nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł lub stopień naukowy można zaliczyć do
wykonanych godzin dydaktycznych do 15% jego rocznego wymiaru godzin dydaktycznych w przypadku
prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków niebędących dotacją budżetową
przyznaną uczelni na badania naukowe. Zaliczenie może nastąpić tylko w przypadku sfinansowania
odpowiedniej części wynagrodzenia z realizowanego projektu. Szczegółowe zasady tego finansowania
określi odrębna decyzja rektora.

6. Nauczycielowi akademickiemu realizującemu przedmioty objęte indywidualnym tokiem studiów oraz
indywidualną organizacją studiów zalicza się do pensum 10% godzin dydaktycznych ustalonych
w programie kształcenia dla danego przedmiotu, jako godziny do realizacji bezpośrednio
z nauczycielem, jeśli w tym samym czasie nauczyciel nie prowadzi danego przedmiotu z żadną grupą
studencką.

7. Za zrealizowane uważa się godziny dydaktyczne wynikające z powierzenia zajęć i niewykonane
wskutek odwołania zajęć przez rektora, dziekana lub z powodu absencji studentów.

§6
Ustala się następujące zasady i tryb powierzania nauczycielowi akademickiemu prowadzenia zajęć
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych:
1. Powierzenie nauczycielowi akademickiemu godzin w wymiarze przekraczającym liczbę godzin

ponadwymiarowych określoną w art. 131 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej
dodatkowymi godzinami ponadwymiarowymi, może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych koniecznością
realizacji programu kształcenia, a w szczególności z powodu:
1) braku możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych przez innych nauczycieli akademickich danej

jednostki organizacyjnej spowodowanych:
a) chorobą;
b) urlopem w tym: macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, bezpłatnym, wychowawczym, dla

poratowania zdrowia, naukowym;
c) wyjazdem na staż naukowy;
d) innymi uzasadnionymi potrzebami uczelni;

2) potrzeb wynikających ze zmiany planów studiów i programów kształcenia.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć
dydaktycznych określone w ust. 1 - tylko za jego zgodą, wyrażoną w formie podpisu na karcie
indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych.

3. Powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach wyższych i podyplomowych
w jednostce organizacyjnej pracownikowi Akademii niebędącemu nauczycielem lub osobie spoza
Akademii może nastąpić po uzyskaniu akceptacji rady tej jednostki lub prorektora właściwego ds.
kształcenia, w przypadku jednostki organizacyjnej, w której nie funkcjonuje rada.

§7
Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 57/2012 z dn. 27 września 2012 roku w sprawie zasad ustalania
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów [...] liczbę godzin ponadwymiarowych.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku i ma zastosowanie począwszy od roku
akademickiego 2013/2014.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

- ~T"*
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ
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