
Uchwała  nr 34/2008/2009 
Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach  

z dnia   26  marca 2009 roku 
w sprawie wysokości pensum, rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach 

pensum i liczebności grup dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010 
 
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r.  
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 
publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z 2006 r. z późn. zm.), § 59 ust. 2, § 60 oraz „rozdz. IV Pracownicy Akademii” Statutu 
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Senat AE uchwala, co następuje: 

 

I. Pensum dydaktyczne 

§ 1 

1. Roczne pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich  
 

a) profesor posiadający tytuł naukowy ..........................   - 160 godzin dydaktycznych 
b) profesor nie posiadający tytułu naukowego, 

adiunkt doktor habilitowany ......................................   - 190    
c) adiunkt ze stopniem doktora ......................................   - 225    
d) asystent .......................................................................   - 240    
e) starszy wykładowca ze stopniem naukowym ............   - 315    
f) starszy wykładowca bez stopnia naukowego .............   - 330    
g) wykładowca ...............................................................   - 360    
h) lektor ..........................................................................   - 480    
i) instruktor ....................................................................   - 540    
j) profesor wizytujący (ustala indywidualnie rektor)  

na poziomie nie niŜszym niŜ ......................................   -   60 
 

2. Roczne pensum dydaktyczne dla doktorantów   
otrzymujących stypendium doktoranckie.........................   -        90    
 

3. Za jedną godzinę dydaktyczną przyjmuje się 45 minut zajęć audytoryjnych                     
lub e-learningowych (tzw. godzina obliczeniowa). 

 

§ 2 
 
1.  Do zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum zalicza się:  

a) zajęcia ujęte w planach studiów prowadzone na trzech poziomach studiów (wykonane 
faktycznie w formie zajęć audytoryjnych oraz e-learningowych): 

− wykłady, 
− ćwiczenia, 
− seminaria i proseminaria, 
− wykłady do wyboru i konwersatoria, 
− zajęcia laboratoryjne, 
− lektoraty, 
− zajęcia z wychowania fizycznego. 
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b) inne zajęcia dydaktyczne (w tym na studiach podyplomowych) realizowane na 
wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych Akademii, a takŜe                        
w uczelniach zagranicznych w ramach umów zawartych z Akademią, 

c) zajęcia dydaktyczne przygotowywane dla uczniów partnerskich szkół 
ponadgimnazjalnych oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Uniwersytetu 
Ekonomicznego Trzeciego Wieku (jeśli zostanie utworzony w roku akademickim 
2009/2010),   

2. Podstawą zaliczenia zajęć określonych w ust. 1 lit. b) i c) jest zatwierdzenie planu zajęć 
przez prorektora nadzorującego funkcjonowanie danej jednostki organizacyjnej. 

 

§ 3 
 
1. Do zajęć rozliczanych w ramach pensum zalicza się wykonane w kolejności zajęcia 

prowadzone w ramach: 

a) studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich realizowanych w Katowicach i poza Katowicami, 

b) studiów stacjonarnych trzeciego stopnia, 

c) studiów w uczelniach zagranicznych w ramach umów zawartych z Akademią, 

d) Akademickich Warsztatów Pedagogicznych,  

e) studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich realizowanych w Katowicach od poniedziałku do piątku, 

f) studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia realizowanych od poniedziałku do piątku, 

g) studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich realizowanych poza Katowicami od poniedziałku do piątku, 

h) studiów niestacjonarnych trzeciego stopnia realizowanych w soboty i niedziele, 

i) studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich realizowanych w Katowicach w soboty i niedziele, 

j) studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich realizowanych poza Katowicami w soboty i niedziele, 

k) studiów podyplomowych z zastrzeŜeniem ust. 7, 

l) zajęć dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku,  

m) zajęć dydaktycznych dla uczniów partnerskich szkół ponadgimnazjalnych, 

n) innych zajęć powierzonych przez Rektora.  

2. Odpowiednio do kolejności i rodzajów studiów wykazanych w ust. 1, do zajęć 
rozliczanych w ramach pensum zalicza się godziny określone w ust. 3-7.  
W danej grupie zajęcia rozliczane są w kolejności chronologicznej. 

3. Do pensum zalicza się: 

a) 4 godziny za prowadzenie (pełnienie funkcji promotora) pracy magisterskiej, 
3 godziny za prowadzenie (pełnienie funkcji promotora) pracy licencjackiej  
za kaŜdą pracę zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego, ale nie 
więcej jak za 48 prac w roku akademickim, 
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b) 1 godzinę za opracowanie recenzji kaŜdej pracy magisterskiej lub licencjackiej           
w języku polskim, 
2 godziny za opracowanie recenzji kaŜdej pracy magisterskiej lub licencjackiej           
w języku obcym, 

c) 0,25 godziny za przewodniczenie komisji przeprowadzającej jeden egzamin 
dyplomowy (magisterski lub licencjacki), 

d) 0,25 godziny za udział w komisji przeprowadzającej egzamin doktorski, 

e) 0,20 godziny za sporządzenie w języku obcym jednej recenzji pracy zaliczeniowej 
studenta specjalności prowadzonej w języku obcym (na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Akademią i uczelnią zagraniczną). 

4. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu seminarium licencjackie i magisterskie      
z grupą liczącą mniej niŜ 10 studentów, do pensum dydaktycznego zalicza się: 

 

st
pl L

10

L
P ×=  

gdzie: P - liczba godzin zaliczona do pensum 
Lpl - liczba godzin seminarium wg planu 
Lst - liczba studentów w grupie seminaryjnej 

 
5. Nauczycielowi akademickiemu za prowadzenie seminarium doktorskiego w ramach 

studiów doktoranckich zalicza się do pensum 10 godzin za 1 doktoranta w semestrze     
(nie dłuŜej niŜ przez czas trwania seminarium wynikający z planu studiów 
doktoranckich), ale nie więcej niŜ 30 godzin w semestrze (bez względu na rok i formę 
studiów). 

6. Dodatkowo do rozliczenia zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracownika                       
w ramach pensum, moŜna zaliczyć równieŜ do 15 godzin rocznie za sprawowanie opieki 
nad działającym kołem naukowym.  
(Decyzję podejmuje dziekan na wniosek kierownika jednostki przedkładany po 
zakończeniu semestru letniego).  

7. Zajęcia na studiach podyplomowych są przedmiotem umów cywilnoprawnych pod 
warunkiem zaplanowania pracownikowi pensum dydaktycznego.  

 

§ 4 
 
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu 

nauczania  

a) moŜna zobowiązać nauczyciela akademickiego do prowadzenia zajęć 
ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym ¼ pensum w przypadku 
pracownika naukowo-dydaktycznego i ½ pensum w przypadku pracownika 
dydaktycznego (zwanym dalej „wymiarem ustawowym”), 

b) moŜna powierzyć nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym „wymiar ustawowy”.  

2. Powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym „wymiar 
ustawowy” odbywa się w formie pisemnej, określającej rodzaj i przedmiot zajęć, liczbę 
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godzin i miejsce realizacji. Podpisanie „Planu obciąŜeń dydaktycznych” zawiera 
wyraŜenie zgody na podjęcie realizacji tych godzin dydaktycznych.   

 

§ 5 
 
1. Kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za prawidłowe rozplanowanie 

obciąŜeń zajęciami dydaktycznymi nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej 
jednostce (sporządzenie wniosku o przydzielenie zajęć). Planując obciąŜenia jednostki 
kierownik kieruje się następującymi zasadami: 

a) pensum dydaktyczne pracownika powinno być realizowane w pierwszej kolejności na 
studiach stacjonarnych, 

b) liczba godzin dydaktycznych realizowanych na studiach niestacjonarnych w ramach 
pensum nie powinna przekroczyć 50% pensum rocznego (w skali roku), 

c) jeŜeli w danej grupie nauczycieli akademickich jednostki organizacyjnej występują 
jednocześnie przekroczenia pensum oraz niedociąŜenia nauczycieli akademickich                
i doktorantów, to niedociąŜenie kaŜdej z tych osób nie powinno być większe niŜ 30 
godzin w skali roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach odstępstwo od tej 
zasady akceptuje dziekan,  

d) wymiar faktycznych godzin zajęć zrealizowanych przez jednego pracownika               
w semestrze nie powinien przekraczać 150% ustalonego pensum rocznego, a w ciągu  
roku akademickiego 200% pensum rocznego.  

2. Dziekan przydziela zajęcia, a w trybie nadzoru, zapewnia równomierne rozłoŜenie 
obciąŜeń dydaktycznych między jednostkami organizacyjnymi. 

3. Rektor zapewnia, w trybie nadzoru, wykorzystanie potencjału kadrowego (edukacyjnego). 
W szczególności Rektor moŜe polecić ograniczenie oferty przedmiotów swobodnego 
wyboru proponowanych przez katedry, w których miało miejsce przekroczenie pensum,    
o którym mowa w ust. 1 lit. d). Rektor moŜe równieŜ dokonać przesunięć obciąŜeń 
pomiędzy wydziałami i katedrami. 

 
 

II. Obni Ŝki pensum 

§ 6 

1. Z tytułu: 

a) pełnienia funkcji rektora  
roczne pensum dydaktyczne obniŜa się o 40 godzin, 

b) -  pełnienia funkcji prorektora, dziekana, prodziekana, 
-  pełnienia funkcji z wyboru w ogólnopolskich i zagranicznych gremiach naukowych  
   (organizacjach i towarzystwach),  
-  pełnienia funkcji związanych z organizacją szkolnictwa wyŜszego,  
-  pełnienia bez wynagrodzenia funkcji kierowników (lub wskazanemu przez nich 
   głównemu wykonawcy) projektów naukowo-badawczych realizowanych                   
   z partnerami zagranicznymi, a które są finansowane z funduszy europejskich                 
   i innych zagranicznych z wymaganym udziałem własnym Akademii,  

      Rektor moŜe obniŜyć pensum roczne nie więcej niŜ o 40 godzin, 
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c) Rektor moŜe obniŜyć pensum o więcej niŜ 40 godzin członkom Rady Głównej 
Szkolnictwa WyŜszego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Rady Nauki. 

2. ObniŜenie pensum moŜna otrzymać tylko z jednego tytułu. 

3.   W miejsce obniŜonych pensów rocznych, o których mowa w ust. 1, Rektor moŜe przyznać 
dodatek specjalny z tytułu czasowego zwiększenia zakresu obowiązków słuŜbowych lub 
powierzenia dodatkowych zadań.  

4. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku określi Rektor w drodze zarządzenia. 
 

 
 

III. Liczebno ść grup studenckich 
 

§ 7 
 
1. Minimalna liczebność grup studenckich wynosi: 

a) ćwiczenia                                                                                            -  25 osób  
b) zajęcia z wychowania fizycznego                                                      -  25 osób 
c) lektoraty z języków obcych                                                                -  18 osób  
d) laboratoria (uruchamiane, w miejsce ćwiczeń, za zgodą Rektora)    -  12 osób 
e) wykłady                                                                                              -  25 osób 

(z zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku wykładów z przedmiotów objętych standardem 
kształcenia oraz z przedmiotów ograniczonego wyboru, nie moŜna tworzyć 
dodatkowych grup wykładowych (tzw. dzielenie wykładów). 

2. Grupa studencka (za wyjątkiem wykładów) moŜe być podzielona, jeśli jej liczebność 
wynosi przynajmniej 36 osób. 

3. Podział grupy wykładowej moŜliwy jest tylko w przypadku braku dostępności sali 
wykładowej o odpowiedniej liczbie miejsc.  

4. Rektor moŜe w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na uruchomienie zajęć w grupach 
o innej liczebności, niŜ określona w ust. 1-3. 

 

§ 8 
 
W zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez danego pracownika moŜe uczestniczyć        
w skali roku akademickiego nie więcej niŜ 48 studentów. 
 

§ 9 
 
1. Specjalność na kierunku studiów moŜe być uruchomiona, jeŜeli liczba studentów, którzy 

zadeklarowali wybór specjalności, wynosi co najmniej 25 osób. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana, Rektor moŜe podjąć 
decyzję o uruchomieniu grupy specjalnościowej liczącej mniej niŜ 25 osób. 
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IV. Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Stawki wynagrodzeń za godziny dydaktyczne ponadwymiarowe 

a) nieprzekraczające ¼ wymiaru pensum dla pracowników naukowo-dydaktycznych i ½ 
dla pracowników dydaktycznych (zwanych „ustawowymi”), 

b) przekraczające wymiar obowiązków dydaktycznych określonych wyŜej (zwanych 
umownie „ponadustawowymi”) 

określi Rektor w drodze zarządzenia. 

2. Dodatkowe wynagrodzenia 

a) za zajęcia prowadzone w języku obcym, 

b) za zajęcia dydaktyczne prowadzone poza Katowicami, ze względu na charakter pracy 
oraz warunki wykonywania pracy, w tym uciąŜliwość wynikającą z konieczności 
dojazdu, 

określi Rektor w drodze zarządzenia. 
 
3. Szczegółowe zasady zaliczania do pensum zajęć e-learningowych określi Rektor                      

w drodze  zarządzenia.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


