
Uchwała nr 67/2015 

Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 

2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na poszczególnych 

stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania 

godzin dydaktycznych. 

Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), mając na 

uwadze zapisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1571) ustala się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum 

dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na 

poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, zmienionej uchwałą Nr 93/2012 z dnia 30 maja 2012 r., uchwałą 

Nr 82/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. oraz uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 

2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zajęcia dydaktyczne 

w Uczelni prowadzone są w następujących formach: 

1) wykłady; 

2) ćwiczenia audytoryjne; 

3) ćwiczenia laboratoryjne, których celem jest samodzielne wykonanie przez 

studenta eksperymentów i badań w zakresie określonym w sylabusie; 

4) ćwiczenia projektowe polegające na opracowaniu pod kierunkiem 

prowadzącego zajęcia zasadniczych części projektów przewidzianych 

programem przedmiotu w celu nabycia odpowiednich umiejętności; 

5) konwersatoria, będące połączeniem wykładów i ćwiczeń; 

6) zajęcia seminaryjne, w szczególności rozwijające treści wykładów przy 

czynnym udziale studentów albo mające na celu przygotowanie do 

złożenia pracy dyplomowej ; 

7) lektoraty, których celem jest opanowanie umiejętności posługiwania się 

językiem obcym; 

8) zajęcia praktyczne, których celem jest wykształcenie u studentów 

umiejętności praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy; 

9) zajęcia warsztatowe, będące połączeniem ćwiczeń audytoryjnych, 

laboratoryjnych,  projektowych lub zajęć praktycznych; 

10) zajęcia terenowe, prowadzone poza Uczelnią; 

11) prace kontrolne i przejściowe, polegające na samodzielnym opracowaniu 

tematu zadanego w ramach pracy własnej; 

12) zajęcia z wychowania fizycznego.”; 

b) uchyla się ust. 1a; 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Dopuszcza się także możliwość prowadzenia zajęć konsultacyjnych w ramach 

przedmiotu, które polegają na udzielaniu przez prowadzącego zajęcia wyjaśnień, 

informacji i wskazówek w zakresie problemów zgłaszanych przez studentów 

i związanych z treścią zajęć dydaktycznych.”; 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudniani na podanych niżej 

stanowiskach mogą realizować następujące formy dydaktyczne: 

1) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny (z tytułem profesora lub ze 

stopniem doktora habilitowanego), profesor wizytujący, adiunkt (ze 

stopniem doktora habilitowanego) – zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 

1-11; 

2) adiunkt (ze stopniem doktora), starszy wykładowca, wykładowca – zajęcia, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2-12, chyba że dziekan wydziału powierzy 

prowadzenie wykładu tym pracownikom po zasięgnięciu opinii rady 

wydziału;  

3) asystent (ze stopniem doktora lub tytułem zawodowym magistra lub 

równoważnym), lektor, instruktor – zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-12.”; 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Prace dyplomowe są prowadzone przez uprawnionego nauczyciela 

akademickiego (opiekuna pracy): profesora lub doktora habilitowanego dla prac 

dyplomowych magisterskich oraz profesora, doktora habilitowanego i doktora dla 

prac dyplomowych inżynierskich i licencjackich. Dziekan Wydziału po zasięgnięciu 

opinii Rady Wydziału może upoważnić doktora do kierowania pracą dyplomową 

magisterską, a specjalistę spoza Uczelni – do kierowania pracą dyplomową 

inżynierską, licencjacką lub magisterską”; 

2) w § 3 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie: 

rodzaj zajęć 
maksymalna liczba  

studentów w grupie 

Ćwiczenia audytoryjne 30 osób 

Ćwiczenia laboratoryjne 15 osób 

Ćwiczenia projektowe 30 osób 

Konwersatoria 30 osób 

Zajęcia seminaryjne 30 osób  

Lektoraty 20 osób 

Zajęcia warsztatowe 30 osób 

Zajęcia terenowe 30 osób 

Zajęcia z wychowania fizycznego 
30 osób / grupa w sali 

15 osób / grupa na pływalni 



3) w § 4 w ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie: 

stanowisko 

wymiar pensum  

w danym roku 

akademickim 

pracownicy naukowo-dydaktyczni z tytułem 

naukowym profesora zatrudnieni na stanowisku 

profesora zwyczajnego lub profesora 

nadzwyczajnego  

182 godz. 

pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem 

naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni 

na stanowiskach profesora nadzwyczajnego, 

adiunkta 

196 godz. 

pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na 

stanowiskach adiunkta, asystenta 
224 godz. 

pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na 

stanowiskach wykładowców i starszych 

wykładowców 

336 godz. 

pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na 

stanowiskach lektorów i instruktorów 
504 godz. 

4) w § 5: 

a) w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie: 

funkcja wymiar obniżki 

Rektor 140 godz. 

Prorektor 98 godz. 

Dziekan Wydziału oraz Dyrektor innej niż wydział 

podstawowej jednostki organizacyjnej 
84 godz. 

Prodziekan Wydziału oraz Dyrektor (Kierownik) jednostki 

pozawydziałowej 
56 godz. 

Zastępca Dyrektora (Kierownika) jednostki 

pozawydziałowej 
42 godz. 

Kierownik Katedry 28 godz. 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 42 godz. 

Członkowie Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego 56 godz. 

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia 28 godz. 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Możliwość obniżenia pensum nie dotyczy nauczycieli akademickich, dodatkowo 

zatrudnionych w ramach stosunku pracy poza Uczelnią lub prowadzących 

działalność gospodarczą oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH jako 

dodatkowym miejscu pracy, bez względu na pełnione funkcje, z zastrzeżeniem 

ust. 4.” 

5) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest zrealizować ustalone dla niego 

pensum, które w co najmniej ½ musi być zrealizowane w ramach zajęć 

wymienionych w § 2 ust. 1.”, 



b) w ust. 3:  

‒ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) doktorantem na studiach doktoranckich - do 14 godz./rok przed otwarciem 

przewodu doktorskiego, do 28 godz./rok po otwarciu przewodu, nie dłużej niż 

do roku po ukończeniu studiów;”, 

‒ pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) studentem studiującym w ramach indywidualnego programu studiów – do 

5 godz./semestr;”, 

‒ pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kołem naukowym – do 28 godz./rok, w zależności od udokumentowanej 

aktywności koła, po zaakceptowaniu sprawozdania przez dziekana wydziału;”, 

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie wykładów dla kursów 

o dużej liczbie studentów (nie mniej niż 60 osób) w semestrach kończących się 

egzaminem, przy zastosowaniu wzoru: 

Liczba godzin = ([N/Nmin]– 2) * A       dla N>Nmin 

gdzie:  

[N/Nmin] – część całkowita z dzielenia (dolna), 

N – liczba studentów kursu, 

Nmin – minimalna liczba studentów ustalona przez radę wydziału, nie 

mniejsza niż 30 studentów; 

A - jest współczynnikiem ustalonym przez radę wydziału wynoszącym nie 

więcej niż 6;”; 

6) w § 8: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: 

„3a. W przypadku zmiany stanowiska w trakcie trwania roku akademickiego 

wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustalane jest na 

podstawie harmonogramu zajęć i zgodnie ze stawką dla danego stanowiska, 

obowiązującą w dniu, w którym zajęcia były faktycznie realizowane.”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji 

programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić 

zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze 

nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika 

dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, wynikających z § 4,  

a w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego po rozpoczęciu roku 

akademickiego albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku 

akademickiego albo zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – 

wynikających z ustalonego dla niego w tym roku akademickim pensum.”; 

c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w następującym brzmieniu: 

„10a. W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego po rozpoczęciu roku 

akademickiego albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku 

akademickiego maksymalny dopuszczalny wymiar godzin ponadwymiarowych 

ustalany jest na podstawie ustalonego dla niego w tym roku akademickim 

pensum.”; 

d) ust. 15a otrzymuje brzmienie: 

„15a. W przypadku wskazania w planie obciążenia dydaktycznego godzin zajęć 

dydaktycznych w ramach tzw. „wakatu” rozliczenie takich godzin w sprawozdaniu 

dopuszczalne jest tylko i wyłącznie nauczycielowi akademickiemu nieujętemu  

w tym planie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności wynikających 

z nierozstrzygnięcia postępowania konkursowego na dane stanowisko dla 



nauczyciela akademickiego, dopuszcza się rozliczenie takich godzin nauczycielom 

akademickim ujętym w planie, przy czym nie powinny one powodować 

przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych 

w danym roku akademickim.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że rozliczenie zajęć dydaktycznych 

realizowanych w roku akademickim 2014/2015 odbywa się na zasadach 

dotychczasowych. 

§ 3 

Ustala się tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 

Nr 93/2012 z dnia 30 maja 2012 r., uchwałą Nr 82/2013 z dnia 3 lipca 2013 r., uchwałą 

Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r. oraz niniejszą uchwałą, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 


