
UCHWAŁA NR 25/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 23 kwietnia 2015 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
0 szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
oraz § 83 ust. 2 i 3 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. Urz. MON
z 2012 r. 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
1 tryb powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze
przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich:

§1
1. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za efektywne i ekonomiczne jej zarządzanie,

prowadząc na bieżąco kontrolę zarządczą swojej działalności zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej określa szczegółowy zakres i wymiar obowiązków podległego
mu nauczyciela akademickiego na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy, zgodnie z § 4 ust. 1 i 4.

3. Proporcje pomiędzy rodzajami obowiązków nauczycieli akademickich określa
się następująco:
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni:

a) obowiązki naukowe - 35%,
b) obowiązki dydaktyczne - 50%,
c) obowiązki organizacyjne - 15%,

2) pracownicy naukowi:
a) obowiązki naukowe - 85%,
b) obowiązki organizacyjne - 15%,

3) pracownicy dydaktyczni:
a) obowiązki dydaktyczne - 85%,
b) obowiązki organizacyjne - 15%.

4. Do obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 3, w wymiarze rocznym, określonym

w §4;
2) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych,
3) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów,
4) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych,
5) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
6) przeprowadzanie konsultacji ze studentami,
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7) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć
dydaktycznych,

8) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,

9) opieka nad praktykami zawodowymi studentów,
10) inne obowiązki dydaktyczne wskazane w szczegółowym zakresie i wymiarze obowiązków.

5. Do obowiązków naukowych nauczyciela akademickiego należy w szczególności:
1) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
2) wykazywanie aktywności w celu pozyskiwania środków na badania naukowe,
3) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez ich publikowanie,
4) czynne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
5) wykazywanie aktywności w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne,

wdrożenia),
6) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem,
7) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni

naukowych i tytułu naukowego,
8) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji wymaganej

podczas prowadzenia zajęć,
9) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i rozkładów zajęć

dydaktycznych,
10) inne obowiązki naukowe wskazane w szczegółowym zakresie i wymiarze obowiązków.

6. Do obowiązków organizacyjnych nauczyciela akademickiego należy w szczególności:
1) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w komisjach: wydziałowych, senackich

i rektorskich,
2) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na

studia,
3) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej,
4) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni,
5) pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi

i obozami naukowymi, sekcjami sportowymi, itp.,
6) podejmowanie działań na rzecz rozwoju bazy dydaktycznej i szkoleniowej,
7) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie

jakości kształcenia i badań naukowych,
8) terminowe uzupełnianie ocen cząstkowych i semestralnych w module Wirtualna

Uczelnia.XP,
9) inne obowiązki organizacyjne wskazane w szczegółowym zakresie i wymiarze obowiązków.

7. Ustalając szczegółowy zakres obowiązków należy uwzględnić:
1) potrzeby jednostki organizacyjnej wynikające z wykonywanych przez nią zadań

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych,
2) możliwości kadrowe, finansowe oraz zasoby materialne jednostki organizacyjnej.

8. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli akademickich sporządza się w formie pisemnej,
według wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały, w dwóch egzemplarzach,
z których jeden przeznaczony jest dla nauczyciela akademickiego, a drugi umieszcza się w jego
aktach osobowych.

§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, powinien zapewnić realizację rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych,
zwanego dalej pensum, w okresie obecności nauczycieli akademickich oraz dołożyć starań, aby
ograniczyć występowanie godzin ponadwymiarowych, jeżeli tylko okoliczności na to pozwalają.

2. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zrealizować pensum poprzez zajęcia, o których mowa
w §3.
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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 pierwszego, drugiego lub
trzeciego stopnia, określonych w planach studiów albo zleconych przez rektora lub
prorektora ds. kształcenia,

2) godziny realizowane na kursach i studiach podyplomowych zlecanych przez resort obrony
narodowej oraz dodatkowe godziny na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
wynikające z przepisów szczególnych,

3) kierowanie pracami dyplomowymi.

§4
1. Ustala się pensum dla nauczycieli akademickich, zatrudnionych na stanowiskach:

1) profesora zwyczajnego - od 180 do 210 godzin dydaktycznych,
2) profesora nadzwyczajnego i wizytującego - od 190 do 230 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 pensum dla:
1) rektora - 90 godzin dydaktycznych;
2) prorektora właściwego ds. wojskowych - 120 godzin dydaktycznych.

3. Pensum ustalone w ust. 1 dotyczy wyłącznie obowiązków dydaktycznych nauczyciela i nie jest
całkowitym czasem jego pracy.

4. Pensum w granicach ustalonych w ust. 1, określają: rektor w stosunku do prorektorów
(za wyjątkiem prorektora właściwego ds. wojskowych) i kierowników podstawowych jednostek
organizacyjnych, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych w stosunku do nauczycieli
akademickich w nich zatrudnionych oraz prorektorzy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych1, 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:
a) 1 godzinę - za godziny dydaktyczne wynikające z zapisów § 3,
b) 2 godziny - za prowadzenie 1 godziny dydaktycznej zajęć, o których mowa w lit. a,

prowadzonych w języku obcym (za wyjątkiem zajęć programowych z języka obcego)2,
c) 2 godziny - za prowadzenie 1 godziny dydaktycznej zajęć ze studentami odbywającymi

studia w ramach wymiany zagranicznej studentów (ERASMUS+). Zaliczenie następuje
pod warunkiem, że zajęcia te są organizowane w trybie indywidualnych konsultacji.

1 Wymiar godzin dydaktycznych dla podległych nauczycieli określany jest w decyzji właściwego przełożonego
oraz w indywidualnym przydziale zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego. Decyzje w sprawie
określenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach należy
przedłożyć prorektorowi ds. kształcenia co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

2 Zakres zajęć realizowanych w języku obcym powinien obejmować co najmniej jeden przedmiot, moduł, grupę
tematyczną, semestr lub pełny okres studiów.
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2) nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad studentami studiującymi według
indywidualnego programu 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,

3) za każdą pracę dyplomową zakończoną pozytywną opinią promotora i złożoną w danym
roku akademickim do dziekanatu, promotorowi zalicza się do pensum:
a) 3 godziny za pracę inżynierską lub licencjacką,
b) 5 godzin za pracę magisterską,

4) nauczycielowi akademickiemu można zaliczyć do wykonywanych godzin dydaktycznych
pracę w projektach badawczych. Zaliczenie może nastąpić tylko w przypadku sfinansowania
proporcjonalnej części wynagrodzenia zrealizowanego projektu. Decyzję w tym zakresie
podejmuje właściwy kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej,

5) nauczycielowi akademickiemu realizującemu przedmioty objęte indywidualnym programem
studiów oraz indywidualną organizacją studiów zalicza się do pensum 10% godzin
dydaktycznych ustalonych w planie studiów dla danego przedmiotu, jako godziny do
realizacji bezpośrednio z nauczycielem, jeśli w tym samym czasie nauczyciel nie prowadzi
danego przedmiotu z żadną grupą studencką,

6) za zrealizowane uważa się godziny dydaktyczne wynikające z powierzenia zajęć
i niewykonane wskutek odwołania zajęć przez rektora, kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej 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, może nastąpić w sytuacjach
uzasadnionych koniecznością realizacji planu studiów, a w szczególności z powodu:
a) braku możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych przez innych nauczycieli

akademickich danej jednostki organizacyjnej spowodowanego:

- chorobą,

- urlopem w tym: macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, bezpłatnym,
wychowawczym, dla poratowania zdrowia, naukowym,

- wyjazdem na staż naukowy,

- innymi uzasadnionymi potrzebami uczelni,

b) potrzeb wynikających ze zmiany planów studiów,

2) kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć nauczycielowi akademickiemu
prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w pkt. 1 tylko za jego zgodą, wyrażoną
w formie podpisu na karcie indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych,

3) powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego lub
trzeciego stopnia w jednostce organizacyjnej pracownikowi Akademii niebędącemu
nauczycielem lub osobie spoza Akademii może nastąpić po uzyskaniu akceptacji rady tej
jednostki lub prorektora ds. kształcenia w przypadku jednostki organizacyjnej, w której nie
funkcjonuje rada.

§7
Traci moc Uchwała Senatu AMW nr 7/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 11 lipca 2013 r. 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
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dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych oraz ogłoszenia jej
jednolitego tekstu.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku i ma zastosowanie począwszy od roku
akademickiego 2015/2016.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI.WOJENNEJ

PRZEWODWlfcZĄ<ri/SENATU

kmdr prof. dr hMfrtomasz SZUBRYCHT
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Załącznik do uchwały Senatu AMW
Nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Gdynia, dnia.

(pieczęć zakładu pracy)
Pan/i:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Nazwa stanowiska

Pełniona funkcja
Usytuowanie
organizacyjne

Bezpośredni
przełożony

Zadania i obowiązki

Zakres uprawnień*

Zakres

odpowiedzialności*

Wydział
Instytut
Pracownia

Dydaktyczne:

_ —

Naukowe:

Organizacyjne:

dotyczy w szczególności stanowisk kierowniczych
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Zakres obowiązków obowiązuje Pana/ią od dnia

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem obowiązków i zobowiązuję się do jego

wykonywania.

(data i podpis pracownika)

Niniejszy zakres obowiązków jest integralną częścią umowy o pracę zawartej

dnia .

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1- przyjmujący obowiązki
Egz. Nr 2 - TĄP
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