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Załącznik do uchwały nr 150 

Senatu Politechniki Opolskiej  

z dnia 20.09.2017 r. 

 

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,  

w tym rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiar zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych oraz 

zasady powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

 

§ 1. 

 

1. Pensum dydaktyczne to obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego wynikający z zatrudnienia w Politechnice Opolskiej. 

2.  Obowiązujący roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) dla nauczycieli 

akademickich wynosi: 

1) profesor zwyczajny        180 godz.; 

2) profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym     210 godz.; 

3) pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni     240 godz.; 

4) starsi wykładowcy ze stopniem naukowym doktora    330 godz.; 

5) starsi wykładowcy, wykładowcy      360 godz.; 

6) lektorzy         470 godz.; 

7) pozostali pracownicy dydaktyczni      500 godz. 

3. Rektor powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonanie ważnych zadań  

dla Uczelni może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych, w zakresie i na warunkach 

określonych w statucie.  

4. Na wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego w Uczelni funkcję organu jednoosobowego 

rektor może obniżyć pensum dydaktyczne: 

1) dla prorektora do      120 godz.; 

2) dla dziekana wydziału do     150 godz.; 

3) dla prodziekana do      180 godz. 

5. Na wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego rektora, 

senat może obniżyć pensum dydaktyczne do 30 godzin. 

6. Nauczyciel akademicki, który korzysta z obniżonego pensum dydaktycznego ma prawo do 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jedynie za zajęcia zrealizowane powyżej pensum 

określonego w uchwale senatu dla stanowiska, na którym jest zatrudniony. 

 



 2 

7. Osobom zmieniającym stanowisko w trakcie roku akademickiego pensum ustala się 

proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia na obu stanowiskach. 

 

§ 2. 

1. Do obowiązków nauczycieli akademickich należy:  

1) wykonanie obowiązującego pensum dydaktycznego; 

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

indywidualne konsultacje ze studentami w wymiarze co najmniej 2 godzin dydaktycznych 

tygodniowo (w tygodniach zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej; nauczyciele 

akademiccy prowadzący zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązani są do udzielenia 

konsultacji w dniach zjazdów i w czasie sesji egzaminacyjnej), przeprowadzanie zaliczeń, 

egzaminów oraz udział w egzaminach komisyjnych studentów, sprawdzanie prac 

kontrolnych, przewodniczenie w komisjach oraz uczestniczenie w przeprowadzaniu 

egzaminów dyplomowych, recenzowanie prac dyplomowych, opracowywanie sylabusów; 

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych oraz innych pracach wynikających z obowiązków 

nauczyciela akademickiego, określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala jego bezpośredni 

przełożony. 

 

§ 3. 

1. Rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków i zasady obliczania godzin 

dydaktycznych: 

1) obowiązujące pensum ustalone jest w godzinach obliczeniowych odpowiadających  

45 minutom; 

2) do pensum dydaktycznego zalicza się: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria 

prowadzone na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich, studiach doktoranckich, w tym zajęcia dydaktyczne prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z regulaminem 

wprowadzonym zarządzeniem rektora), a także obozy sportowe; 

3) zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego w ramach studiów podyplomowych są 

zaliczane do pensum w części równej liczbie godzin brakujących do wykonania pensum 

dydaktycznego.  

2. Wykłady mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela akademickiego 

posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. W uzasadnionych przypadkach 

dziekan może powierzyć, po uzyskaniu zgody rektora, prowadzenie wykładów 

nauczycielowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra. 
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3. Pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim powinno być 

wykonane w pierwszej kolejności na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia, 

jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, dopuszcza się uzupełnianie pensum 

dydaktycznego godzinami realizowanymi na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych, 

godzinami za prace dyplomowe. 

4. Dziekan/kierownik studium odpowiada za przydzielenie zajęć dydaktycznych nauczycielom 

akademickim, wykluczając planowanie niedociążeń. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest 

pełne wykonanie ustalonego dla niego pensum dydaktycznego podanego w godzinach 

obliczeniowych. 

5. Przy rozliczaniu zajęć stosuje się następujące zasady i przeliczniki obliczeniowe godzin: 

1) za przeprowadzenie faktycznie 1 godziny zajęć w języku obcym (z wyjątkiem lektoratów) 

rozlicza się 2 godziny obliczeniowe; 

2) za promotorstwo jednej pracy dyplomowej nauczycielowi akademickiemu po pozytywnej 

obronie pracy zalicza się: 

a) za prowadzenie pracy na studiach pierwszego stopnia 4 godziny 

obliczeniowe, 

b) za prowadzenie pracy na studiach drugiego stopnia 6 godzin obliczeniowych  

łącznie nie więcej niż za 10 prac dyplomowych w roku akademickim.;  

3) za opiekę nad aktywnie działającym kołem naukowym do 20 godzin obliczeniowych w roku 

akademickim. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana; 

4) za opiekę nad realizacją innowacyjnych form kształcenia (np. projektu dydaktycznego IKR- 

Interdyscyplinarne Kreatywne Rozwiązania) do 20 godzin obliczeniowych w roku 

akademickim. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. 

5) za sprawowanie opieki dydaktycznej nad studentem realizującym indywidualny plan studiów 

(IPS) 2 godziny obliczeniowe, nie więcej niż 10 godzin w roku akademickim. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana; 

6) za prowadzenie przedmiotu w języku obcym dla studentów zagranicznych Erasmus+                   

4 godziny obliczeniowe za przedmiot na każdego studenta. Godziny mogą być rozliczone 

tylko w przypadku niemożności utworzenia grupy studenckiej. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje rektor na wniosek dziekana. 

6. Za rozliczenie niewykonanego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych odpowiada dziekan 

wydziału/kierownik studium, zatrudniający nauczyciela akademickiego. Dziekan wydziału/ 

kierownik studium składa do prorektora ds. dydaktyki przez Dział Kształcenia w terminie do  

15 października wraz z planem obciążeń dydaktycznych jednostki wykaz nauczycieli akademickich, 

którym nie zaplanowano wymaganego pensum dydaktycznego. Do wykazu dziekan dołącza 

szczegółowe wyjaśnienie przyczyn nieprzydzielenia nauczycielowi akademickiemu pensum 

dydaktycznego. 
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7. W przypadku niewykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przez nauczyciela 

akademickiego, rektor zobowiązuje nauczyciela akademickiego do zrealizowania brakujących do 

pensum godzin dydaktycznych w następnym roku akademickim. Godziny te zwiększają wymiar 

pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego w następnym roku akademickim.  

 

§ 4. 

1. Zobowiązuje się dziekanów/kierownika studium, do rozdysponowania wszystkich godzin 

dydaktycznych zleconych na początku roku akademickiego.  

2. W celu prawidłowego rozliczania godzin dydaktycznych zobowiązuje się dziekanów/ 

kierownika studium, do przestrzegania ostatecznego terminu składania planu obciążeń 

dydaktycznych jednostek do prorektora ds. dydaktyki przez Dział Kształcenia, który ustala się na 

dzień 15 października każdego roku. 

3. Nauczyciel akademicki obowiązany jest do złożenia indywidualnego rozliczenia faktycznie 

wykonanych godzin zajęć dydaktycznych w ustalonych terminach. 

4. Dziekan/kierownik studium składa do prorektora ds. dydaktyki przez Dział Kształcenia 

indywidualne rozliczenia z wykonania obciążenia dydaktycznego przez pracowników jednostki 

organizacyjnej w terminach: 

1) za semestr zimowy do 15 lutego; 

2) za semestr letni do 30 czerwca; 

5. Zajęcia dydaktyczne przypadające w dni rektorskie ustalone decyzją rektora uznaje się jako 

faktycznie przepracowane zgodnie z planem. 

6. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 

akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego, ustalonego 

na podstawie uchwał senatu oraz na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej 

określonej w statucie, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza 

się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane 

zgodnie z planem.  

7. Nauczycielowi, dla którego nie zaplanowano zajęć dydaktycznych z powodu jego zatrudnienia 

po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między 

innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, 

odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim albo ustania stosunku 

pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć 

dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum 

dydaktycznego, za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są 

w uczelni zajęcia dydaktyczne. 
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§ 5. 

1. W przypadku konieczności zapewnienia realizacji zajęć dydaktycznych przewidywanych 

planem studiów, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze do ¼ pensum dla pracownika naukowo-

dydaktycznego, do ½ pensum dla pracownika dydaktycznego. 

2. Dziekan/kierownik studium, może powierzyć nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną  

w ust. 1. Powierzenie prowadzenia tych zajęć wymaga zgody wyrażonej przez pracownika  

w formie pisemnej. Oświadczenie pracownika stanowi załącznik do niniejszych zasad.  

3. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku nie 

można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.  

4. Powierzenie nauczycielowi akademickiemu prowadzenia godzin ponadwymiarowych może 

nastąpić tylko w przypadku, gdy pozostali pracownicy w jednostce organizacyjnej mają 

wypełnione pensa dydaktyczne. Nadzór nad planowaniem godzin ponadwymiarowych na 

wydziale sprawuje dziekan. 

5. W przypadku nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym 

liczba godzin ponadwymiarowych nie powinna być większa niż obowiązkowy roczny wymiar 

zajęć dydaktycznych. 

6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się, po dokonaniu 

rozliczenia faktycznie zrealizowanych przez danego nauczyciela akademickiego godzin 

dydaktycznych, raz w roku, w terminie 2 miesięcy od zakończeniu roku akademickiego, o ile 

rektor nie zarządzi rozliczenia zajęć w krótszych okresach.  
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              Opole, dn........................ 

imię i nazwisko, tytuł i stopień 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                JJMM  

                RREEKKTTOORR  

                PPOOLLIITTEECCHHNNIIKKII  OOPPOOLLSSKKIIEEJJ  
                ww  mmiieejjssccuu  
  
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Wyrażam zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim ......... / .........  w wymiarze 

przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych, wynikającą z zapisów art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). 

 Jednocześnie oświadczam, że nie wpłynie to w żadnym stopniu na realizację zadań związanych z moimi 

obowiązkami naukowymi i organizacyjnymi. 

 

 

 

                     .............................................................. 

                          podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Dziekan Wydziału 

numer PESEL 

nazwa jednostki organizacyjnej 


