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Uchwała nr 2/09/2013 

Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie 

z dnia 17.09.2013 roku 

 

w sprawie:  

ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem 

tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych 

 

Działając na podstawie art. 130 ust. 2 oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572) uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należą następujące zadania: 

1) Kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywanych przez studentów 

prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym. 

2) Wykonywanie innych zadań związanych z procesem dydaktycznym, a w szczególności: 

a. konsultacje i dyżury dydaktyczne,  

b. hospitacje, 

c. przeprowadzanie i sprawdzenie zaliczeń, egzaminów oraz udział w komisjach egzaminacyjnych, 

d. promowanie i recenzowanie prac dyplomowych, 

e. opracowywanie i uaktualnianie kart przedmiotów, 

f. opieka nad studentem studiującym według indywidualnego planu studiów i programu 

kształcenia, 

g. sprawowanie opieki nad kołami naukowymi, 

h. przygotowywanie studentów do konkursów i wystaw, 

i. dbałość o jakość kształcenia, w szczególności udział w radach, zespołach i komisjach zajmujących 

się jakością kształcenia. 

3) Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej 

albo artystycznej, w tym ubieganie się o środki na badania naukowe w krajowych 

i międzynarodowych projektach badawczych, 

4) Afiliowanie dorobku naukowego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 

5) Kształcenie kadry naukowej – dotyczy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
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6) Uczestniczenie w pracach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Uczelni 

oraz innych pracach organizacyjnych, zlecanych przez władze podstawowej jednostki organizacyjnej 

WSEiZ lub Uczelni. 

2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt. 3), 4) i 6). 

3. Do obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami dydaktycznymi należą wymienione 

w ust. 1 pkt. 1), 2), 5) i 6) oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Pracownicy dydaktyczni 

mogą także uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w WSEiZ. 

4. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki 

organizacyjnej. 

 

§ 2. 

1. Indywidualny wymiar pensum dla poszczególnych nauczycieli akademickich ustala się w umowie o pracę. 

2. Wysokość rocznego pensum dydaktycznego określona jest w godzinach obliczeniowych, gdzie jedna 

godzina obliczeniowa równa się 45 minutom zajęć dydaktycznych. 

3. Roczny wymiar pensum (w godzinach) dla niżej wymienionych stanowisk wynosi: 

1) profesor zwyczajny     60 - 240 

2) profesor nadzwyczajny     60 - 400 

3) profesor wizytujący     60 - 400 

4) adiunkt, docent     60 - 490 

5) asystent, starszy wykładowca, wykładowca  120 - 540 

6) lektor, instruktor     300 – 540 

 

§ 3. 

1. W ramach pensum rozliczane jest: 

1) prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych, 

2) nadzorowanie opracowania przez studentów prac zaliczeniowych, prac semestralnych, prac 

dyplomowych,  

3) nadzorowanie praktyk studenckich oraz przewodniczenie Komisji Egzaminu Dyplomowego, 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(e-learning). 

2. W przypadku prac inżynierskich i licencjackich dyplomantów Wydziałów Ekologii i Zarządzania, 

wynagrodzenie za promotorstwo i opinię jednego dyplomanta odpowiada 7 godzinom zajęć 

dydaktycznych, a w przypadku prac inżynierskich i licencjackich dyplomantów Wydziału Architektury 

oraz prac magisterskich wynagrodzenie za promotorstwo i opinię jednego dyplomanta odpowiada 

10 godzinom zajęć dydaktycznych. 

3. Wynagrodzenie za nadzorowanie jednej godziny praktyk studenckich lub przewodniczenie KED 

odpowiada wynagrodzeniu za ½ godzinnego wynagrodzenia liczonego jak za godziny ponadwymiarowe. 

4. W przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 4 godziny 

zajęć prowadzonych w formie e-learningu odpowiadają jednej godzinie zaliczanej do pensum 

dydaktycznego. 

5. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 

godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć 

przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, 

jako godziny przepracowane zgodnie z planem. 
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§ 4. 

1. W przypadkach uzasadnionych powierzeniem nauczycielowi akademickiemu pełnienia funkcji organu 

jednoosobowego lub jego zastępcy albo wykonywania dla Uczelni innych ważnych zadań organizacyjnych 

lub naukowo – badawczych, rektor za zgodą prezydenta może obniżyć wymiar pensum poniżej wymiaru 

ustalonego przez Senat dla danego stanowiska. 

2. Obniżenie wymiaru pensum udzielane jest na okres roku akademickiego lub na czas pełnienia określonej 

funkcji. 

3. Nauczyciel akademicki, któremu obniżono pensum otrzymuje wynagrodzenie z tytułu godzin 

ponadwymiarowych jedynie za te godziny ponadwymiarowe, które wypracował ponad podstawowe 

pensum, obowiązujące na danym stanowisku. 

4. Senat może podjąć decyzję o obniżeniu pensum rektorowi oraz prezydentowi. 

 

§ 5. 

1. W szczególnych, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki 

może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, 

w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika 

dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych określonych w umowie o pracę lub akcie 

mianowania. 

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą wyrażoną w karcie obciążeń dydaktycznych, może być 

powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ust. 1. 

3. Godziny ponadwymiarowe to godziny faktycznie zrealizowane ponad roczne pensum dydaktyczne, 

ustalone dla danego nauczyciela akademickiego w umowie o pracę. 

4. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności, o której mowa w § 3 ust 5 nie mogą stanowić podstawy 

do ustalenia wymiaru godzin ponadwymiarowych. 

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacane jest po dokonaniu rozliczenia 

godzin zajęć dydaktycznych, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego. 

6. Rektor może zarządzić rozliczenie tych godzin w krótszych okresach lub może wyrazić zgodę 

na rozliczenie w innym okresie na podstawie indywidualnej prośby nauczyciela akademickiego. 

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych może nastąpić najwcześniej po zakończeniu pierwszego 

semestru danego roku akademickiego dla nauczycieli, którzy wykonali roczne pensum określone 

w umowie o pracę. Z wnioskiem o wcześniejsze rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczyciel może 

zwrócić się do rektora tylko jeden raz w roku akademickim. 

7. Wypłata za godziny ponadwymiarowe nastąpi po dostarczeniu przez nauczyciela akademickiego 

rozliczeń z faktycznie przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych wraz z potwierdzonymi kartami 

obciążeń dydaktycznych i innymi wykazami potwierdzającymi realizację zadań do dnia 15 października 

następnego roku akademickiego. 

8. Stawki za godziny ponadwymiarowe dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich ustala rektor 

w trybie zarządzenia. 

 

§ 6. 

1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie od dnia 1 października 2013 r.  

2. Traci moc Uchwała nr 4/06/2012 z dnia 19.06.2012 roku. 
 
 

Rektor 
 
 
doc. dr Monika Madej 


