
R- 0161- 119/21 

Zarządzenie Nr 119/21 
 

z dnia 14 września 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające 
Regulamin pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wprowadzony zarządzeniem Nr 
87/19 z dnia 16 września 2019 r. (z późn. zm.)  
  
Na podstawie art. 126 ust. 1 oraz 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  
W Regulaminie pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wprowadzonym zarządzeniem 
Nr 87/19 z dnia 16 września 2019 r. wprowadza się następującą zmianę: 
 
 § 43e otrzymuje brzmienie: 

„§ 43e 
1. Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez nauczyciela akademickiego wynikający z zatrudnienia  
w Uniwersytecie. 

2. Roczne pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich w grupie pracowników 
badawczo-dydaktycznych wynosi: 

 

Stanowisko 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

1) profesor   180 

2) profesor uczelni 220 

3) adiunkt   240 

4) asystent 240 

5) profesor wizytujący (ustala indywidualnie rektor) na poziomie 
nie niższym niż 

60 

 
3. Roczne pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich w grupie pracowników 

dydaktycznych wynosi: 
 

Stanowisko 
Liczba godzin 
dydaktycznych 

1) profesor   270 

2) profesor uczelni 360 

3) adiunkt   360 

4) wykładowca 360 

5) lektor 480 

6) instruktor 540 

7) profesor wizytujący (ustala indywidualnie rektor) na poziomie nie 
niższym niż 

60 

 
4. Za jedną godzinę dydaktyczną przyjmuje się 45 minut zajęć audytoryjnych 

lub e - learningowych - tzw. godzina obliczeniowa. 
5. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 

pensum dydaktyczne, o którym mowa w ust. 2 proporcjonalnie do czasu pracy 
wynikającego z zatrudnienia. 

6. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego  
z powodu: 



1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, 
2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem naukowym, 

długotrwałą chorobą, urlopem dla poratowania zdrowia, urlopem bezpłatnym lub 
innym zwolnieniem od pracy, w tym odbywaniem służby wojskowej, urlopem 
macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, 
urlopem rodzicielskim, 

3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, 
zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych 1/30 ustalonego 
dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej na 
okres, w którym są prowadzone w Uniwersytecie zajęcia dydaktyczne.”.  
 

§ 2  
Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.  
 

§ 3  
Zmiany treści Regulaminu zostały uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi zgodnie  
z dyspozycją art. 104² § 1 Kodeksu pracy. 
 

§ 4  
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do publicznej wiadomości.     
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 


