
UCHWAŁA NR 47/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały 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 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. póz. 1842 z późn. zm.), Senat Akademii Marynarki
Wojennej określa co następuje:

§1

W uchwale Nr 25/2015 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 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 1 :
a) w ust. 4 po pkt. 4:

- dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
,,4a) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich
dokumentacji wymaganej podczas prowadzenia zajęć,";

- dodaje się pkt 4b w brzmieniu:
,,4b) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów
kształcenia i rozkładów zajęć dydaktycznych,";

b) w ust. 5 skreśla się pkt. 8 i 9;
2) w § 3 w pkt 2 po słowach „godziny realizowane na kursach" dodaje się

wyrażenie „szkoleniach wojskowych";
3) w §4:

a) ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określa się pensum dla rektora - 90 godzin dydaktycznych.";

b) w ust. 4 skreśla się wyrażenie „(za wyjątkiem prorektora właściwego ds.
wojskowych)";

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rektor może obniżyć wymiar pensum poniżej dolnej granicy wymiaru
ustalonej w ust. 1 w trybie § 84 statutu Akademii Marynarki Wojennej."

f>



4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. W przypadku obniżenia wymiaru pensum przez rektora, o którym
mowa w § 4 ust. 5, nauczycielowi akademickiemu nie powierza się zajęć
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku i ma zastosowanie
począwszy od roku akademickiego 2017/2018.
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