
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 50/2021 z 29 lipca 2021 r. 
 

w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej. 

 

Na podstawie art. 126 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 i 11 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.) oraz 

art. 104-104³ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. 

zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§1 Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie pracy Politechniki Gdańskiej, 

stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Rektora PG nr 34/2019 z 12 września 2019 r.: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej otrzymuje brzmienie określone 

w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 Zobowiązuję dziekanów, dyrektorów oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych 

do podania do wiadomości pracowników treści zmian Regulaminu pracy Politechniki 

Gdańskiej na zasadach przyjętych w danej jednostce organizacyjnej w celu jego ścisłego 

przestrzegania.  

 

§3 Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, natomiast zmiany w Regulaminie 

pracy Politechniki Gdańskiej, wprowadzone niniejszym zarządzeniem, uwzględniając art. 104³ 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), 

wchodzą w życie 1 października 2021 r.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

------------------------------------------ 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN  
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora PG  

nr 50/2021 r. z 29 lipca 2021 r. 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej 

 

OKREŚLENIE ZAKRESU OBOWIĄZKÓW ORAZ ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA 

PENSUM DYDAKTYCZNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP I STANOWISK NAUCZYCIELI 

AKADEMICKICH 

 

§1 Zakres obowiązków nauczycieli akademickich 

1. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 

1) dydaktycznych,  

2) badawczych, 

3) badawczo-dydaktycznych.  

2. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku: 

1) profesora, 

2) profesora uczelni, 

3) adiunkta, 

4) asystenta, 

5) starszego wykładowcy, 

6) lektora, 

7) instruktora. 

3. Podstawowe obowiązki nauczycieli akademickich. 

1) Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem 

dydaktycznym należy: 

a) kształcenie i wychowywanie studentów, 

b) uczestniczenie w kształceniu doktorantów, 

c) udział w organizacji procesu dydaktycznego, 

d) doskonalenie form i metod pracy dydaktycznej, 

e) przygotowywanie pomocy lub materiałów dydaktycznych,  

f) opieka na infrastrukturą dydaktyczną, 

g) aplikowanie o środki zewnętrzne związane z działalnością dydaktyczną, 

h) udział w realizowaniu grantów dydaktycznych, 

i) czynny udział w konferencjach dydaktycznych. 

2) Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem 

badawczym należy: 

a) prowadzenie działalności naukowej i dążenie do rozwoju naukowego, w tym 

uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego,  

b) uczestniczenie w kształceniu doktorantów, 

c) publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, 

d) czynny udział w konferencjach naukowych, 

e) aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe, 

f) udział w realizowaniu grantów badawczych, 

g) recenzowanie prac naukowych, 

h) organizowanie konsultacji dla doktorantów. 

3) Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem  

badawczo-dydaktycznym należy: 

a) prowadzenie działalności naukowej i dążenie do rozwoju naukowego, w tym 

uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego, 

b) kształcenie i wychowywanie studentów, 
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c) uczestniczenie w kształceniu doktorantów, 

d) udział w organizacji procesu dydaktycznego, 

e) publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, 

f) czynny udział w konferencjach naukowych lub dydaktycznych, 

g) aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe, 

h) udział w realizowaniu grantów badawczych, 

i) recenzowanie prac naukowych. 

4. Poza obowiązkiem wykonania pensum dydaktycznego, o którym mowa w §2 niniejszego 

załącznika, nauczyciel akademicki będący pracownikiem dydaktycznym bądź badawczo-

dydaktycznym wykonuje prace związane z zadaniami uczelni oraz zadaniami jednostki 

organizacyjnej, w której jest zatrudniony. W szczególności dotyczy to:  

a) konsultacji dla studentów lub doktorantów, 

b) przeprowadzania zaliczeń, egzaminów lub innych czynności w toku studiów, 

c) udziału w zaliczeniach, egzaminach komisyjnych lub egzaminach dyplomowych, 

d) opieki nad kołami naukowymi, organizacjami, przedsięwzięciami realizowanymi przez   

studentów lub doktorantów. 

5. Każdy nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach 

organizacyjnych na rzecz Uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. 

6. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala rektor, po 

uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest lub 

będzie zatrudniony.  

7. Nauczyciel akademicki jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki na terenie uczelni 

w godzinach pracy jednostki w wymiarze nie mniejszym niż 10 i nie większym niż 20 godzin 

tygodniowo poza pensum. W sytuacji uzasadnionej koniecznością wykonywania przez 

nauczyciela akademickiego obowiązków poza terenem Uczelni, kierownik jednostki 

organizacyjnej, na wniosek nauczyciela akademickiego, może zwolnić go w danym tygodniu 

z tego obowiązku lub zmniejszyć wymiar czasu pracy na terenie Uczelni w danym tygodniu.  

 

§2 Wymiar pensum dla nauczycieli akademickich 

1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. 

2. Obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych (zwany dalej pensum dydaktycznym) 

w ramach zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach w pełnym wymiarze czasu pracy 

wynosi w grupie: 

1) pracowników dydaktycznych: 

a) 270 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora, 

b) 300 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora uczelni, 

c) 300 godzin dydaktycznych na stanowisku docenta, 

d) 360 godzin dydaktycznych na stanowisku adiunkta, starszego wykładowcy, 

asystenta, 

e) 540 godzin dydaktycznych na stanowisku lektora, instruktora; 

2) pracowników badawczo-dydaktycznych: 

a) 180 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora, 

b) 210 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora uczelni,  

c) 240 godzin dydaktycznych na stanowisku adiunkta, asystenta. 

3. Rektor może, w danym roku akademickim, na wniosek dziekana lub dyrektora centrum 

dydaktycznego zwolnić nauczyciela akademickiego z obowiązku wykonania części lub 

całości pensum, jeśli zaangażował się w wykonanie zadań związanych z realizacją strategii 

uczelni lub kluczowym etapem realizacji programu badawczego. 

4. Rektor zwolniony jest z konieczności realizowania obowiązkowego rocznego wymiaru 

zajęć dydaktycznych.  
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5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych nie ma obowiązku 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

6. Rektor ustala obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla: 

1) prorektorów,  

2) dziekanów, 

3) prodziekanów lub dyrektorów instytutów funkcjonujących w ramach wydziałów, biorąc 

pod uwagę propozycję dziekana, 

4) dyrektorów instytutów będących jednostkami ogólnouczelnianymi lub dyrektorów 

innych jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału, 

5) zastępców dyrektorów instytutów funkcjonujących w ramach wydziałów i zastępców 

dyrektorów innych jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału, biorąc 

pod uwagę propozycję dyrektora. 

7. Nauczycielowi akademickiemu, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

zmniejsza się roczny wymiar zajęć dydaktycznych proporcjonalnie do wymiaru etatu. 

8. W przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż rok akademicki, roczny wymiar zajęć 

dydaktycznych zmniejsza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.  

9. Do pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego wlicza się zajęcia dydaktyczne 

prowadzone na studiach stacjonarnych oraz w szkole doktorskiej. W przypadku niedoboru 

godzin dydaktycznych kierownik jednostki organizacyjnej może wliczyć do zajęć 

realizowanych w ramach pensum: 

1) godziny realizowane przez danego pracownika na innych rodzajach studiów, w tym 

niestacjonarnych,  

2) godziny dydaktyczne wynikające z realizacji prac dyplomowych, o których mowa 

w Regulaminie Studiów, na zasadach określonych w §4 ust. 1 niniejszego załącznika.  

10. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek takiego zaplanowania podziału zajęć, 

aby każdy nauczyciel akademicki jego jednostki zrealizował obowiązujące go pensum 

dydaktyczne w całości.  

11. Nauczyciel akademicki może realizować zajęcia dydaktyczne w innej jednostce niż 

jednostka organizacyjna, w której jest zatrudniony. Wymaga to akceptacji kierownika jego 

jednostki organizacyjnej. 

12. Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 

13. W czasie choroby lub innej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 

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

planu zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby 

godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.  

14. Jeżeli zwolnienie nie jest długotrwałe lub nie jest możliwe wyznaczenie zastępstwa, na 

prośbę przełożonego nauczyciel akademicki może godziny zajęć dydaktycznych 

odpracować po powrocie ze zwolnienia lekarskiego. Godziny odpracowane stanowić będą 

dodatkowe godziny ponadwymiarowe. 

15. W odniesieniu do  urlopu wypoczynkowego udzielonego bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim stosuje się odpowiednio zapisy ust. 13 niniejszego paragrafu. Urlopu tego 

udziela się na zasadach określonych w art. 163 § 3 Kodeksu Pracy.   

§3  Zasady obniżania pensum 

1. Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje na pisemny wniosek nauczyciela 

akademickiego złożony drogą służbową do rektora. 



4 

2. Na wniosek nauczyciela akademickiego, pełniącego funkcję z wyboru w instytucjach 

systemu szkolnictwa wyższego, sejmie, senacie lub innych instytucjach ogólnopolskich lub 

międzynarodowych istotnych z punktu widzenia interesu uczelni rektor może obniżyć 

obowiązkowy roczny wymiar prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych. 

3. W celu motywowania nauczycieli akademickich do zwiększania aktywności naukowo - 

badawczej i doskonalenia jakości dydaktyki w macierzystej uczelni, nauczycielom 

akademickim, dla których Politechnika Gdańska jest jedynym miejscem pracy w charakterze 

nauczyciela akademickiego, rektor może, po zaopiniowaniu przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, obniżyć obowiązkowy 

roczny wymiar zajęć dydaktycznych w przypadku realizowania przez nauczyciela 

akademickiego projektów badawczych albo powierzenia nauczycielowi akademickiemu 

wykonywania innych ważnych zadań lub dodatkowych obowiązków.  

4. Na wniosek nauczyciela akademickiego, finalizującego pracę doktorską lub habilitacyjną,  

zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest 

nauczyciel akademicki, Rektor może jednorazowo obniżyć do 50% jego obowiązkowy 

roczny wymiar zajęć dydaktycznych. Warunkiem obniżenia rocznego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zawarte w opinii 

stwierdzenie, że stopień zaawansowania rokuje finalizację pracy w ciągu jednego roku, 

licząc od daty podjęcia decyzji o obniżeniu pensum.  

5. Obniżenie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nie może być przyznane osobie, która 

uzyskała zgodę rektora, o której mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy na podjęcie lub kontynuację 

dodatkowego zatrudnienia u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną 

lub naukową. 

6. Nauczycielowi akademickiemu, korzystającemu z obniżenia pensum dydaktycznego nie 

należy powierzać zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, z wyjątkiem 

szczególnych, niemożliwych do przewidzenia przypadków, uzasadnionych koniecznością 

realizacji programu studiów (takich jak np. konieczność zastępstwa). 

7. Osobom wymienionym w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, mogą być udzielane zniżki tylko 

z jednego tytułu. 

 

§4  Godziny dydaktyczne za prace dyplomowe 

1. Nauczycielowi akademickiemu zalicza się godziny dydaktyczne za prace dyplomowe:  

1) od 12 do 15 godzin dydaktycznych za kierowanie i ocenę magisterskiej pracy 

dyplomowej (po złożeniu pracy dyplomowej i pozytywnej recenzji),  

2) od 6 do 8 godzin dydaktycznych za kierowanie i ocenę inżynierskiej pracy 

dyplomowej/licencjackiej (po złożeniu projektu inżynierskiego dyplomowego i pozytywnej 

recenzji), 

3) od 1 do 2 godzin dydaktycznych za recenzję prac dyplomowych. 

2. W przypadku prac dyplomowych studentów zagranicznych godziny dydaktyczne nalicza się 

po złożeniu pracy i pozytywnej recenzji, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 

pkt 1)-3) niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku prac dyplomowych zespołowych jako górne granice ustala się liczby godzin 

dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i ust. 2 niniejszego paragrafu 

przemnożone przez współczynnik (1-0,1 × n) × n i zaokrąglone do wartości całkowitych, 

gdzie n oznacza liczbę osób w zespole. 

4. Liczbę godzin w ramach prac określonych w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz za 

prace dyplomowe zespołowe ustala dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału.  
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5. Godziny dydaktyczne za prace  dyplomowe rozliczane są  według stawek ustalonych dla 

godzin ponadwymiarowych, o których mowa w załączniku nr 5 do Regulaminu 

Wynagradzania.   

§5  Dodatkowe godziny dydaktyczne 

1. Nauczycielowi akademickiemu przyznaje się dwie godziny dydaktyczne na semestr na 

jednego studenta wykonującego projekt zespołowy (grupowy), realizowany w ramach 

przedmiotu objętego programem studiów. 

2. Za przeprowadzenie wykładów dla grupy powyżej 50 studentów dolicza się 1 godzinę 

dydaktyczną za każdą rozpoczętą dziesiątkę studentów. 

3. W roku akademickim:  

1) dziekan ma do dyspozycji do 10 godzin dydaktycznych na każdych 100 studentów, 

biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje studiów rozliczane w sprawozdaniu rocznym – 

stan liczby studentów wg GUS z 31 grudnia aktualnego roku akademickiego, 

2) dyrektor innej jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału ma do 

dyspozycji do 10 godzin dydaktycznych na każdych 10 nauczycieli akademickich. 

4. Godziny, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu  mogą być przeznaczone na 

realizację zadań wynikających z procesu dydaktycznego, w tym w szczególności za  

opiekę nad kołem naukowym, opiekę nad studentami z indywidualnym programem 

kształcenia, opiekę mentorską nad uczniami wybitnie uzdolnionymi lub opiekę nad 

projektem zespołowym. 

5. W danym roku akademickim kierownik jednostki organizacyjnej ma do dyspozycji 10 

godzin dydaktycznych na każdych 10 nauczycieli akademickich do przeznaczenia na 

realizację zadań wynikających z wdrażania technologii informatycznych do procesów 

edukacyjnych na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. 

6. Za realizację zajęć w sekcjach sportowych, nauczycielowi akademickiemu zalicza się do 

180 godzin w danym roku akademickim, przy zachowaniu minimalnej liczby zawodników 

i po ocenie wyników sportowych. Minimalną liczbę zawodników w poszczególnych 

sekcjach sportowych zatwierdza rektor, na podstawie złożonego sprawozdania.  

 

§6 Kształcenie na odległość 

1. Zajęcia dydaktyczne wynikające z programów kształcenia mogą być realizowane zdalnie 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającego 

wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość oraz maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego 

kształcenia. 

2. Szczegółowe zasady prowadzenia na Politechnice Gdańskiej zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określają odrębne akty 

wewnętrzne Uczelni. 

3. Jedna godzina dydaktyczna zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, realizowanych na uczelnianej platformie eNauczanie odpowiada 

jednej godzinie zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny.  

4. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość muszą być 

realizowane zgodnie z odpowiednimi procedurami zawartymi w Uczelnianym Systemie 

Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, 

w szczególności muszą posiadać kartę e-kursu zatwierdzoną przez dziekana wydziału, na 

którym prowadzone są zajęcia. 
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§7  Powierzanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych 

1. Godziny ponadwymiarowe liczone są na podstawie godzin faktycznie zrealizowanych ponad 

obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych, określony w §2 ust. 2 i ust. 6 niniejszego 

załącznika, z zastrzeżeniem §2 ust. 14 i §3 ust. 6 niniejszego załącznika. 

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, 

nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym: 

1) 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo-

dydaktycznego, 

2) 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego. 

3. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym 

dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych określonego dla zajmowanego przez 

nauczyciela stanowiska,  zgodnie z wartościami wskazanymi w art. 127 ust. 2 Ustawy, tj.  

1) 240 godzin ‒ dla pracownika badawczo-dydaktycznego, 

2) 180 godzin ‒ dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku 

profesora, 

3) 360 godzin ‒ dla pracownika dydaktycznego, 

4) 540 godzin ‒ dla pracownika zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora.   

4. Niedozwolone jest powierzanie nauczycielowi akademickiemu godzin ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym wartości określone w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 

5. Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia 

przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego 

zgody wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną. 

6. Zgoda nauczyciela na zwiększenie obciążenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, może być wyrażona w dowolny sposób.   

7. Godziny zaliczone z tytułu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego 

w pracy nie mogą stanowić podstawy do ustalenia godzin ponadwymiarowych. 

8. W przypadku realizowania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych 

w wymiarze przekraczającym obowiązujący go roczny wymiar zajęć dydaktycznych, za 

godziny ponadwymiarowe przysługuje mu wynagrodzenie ustalone według obowiązujących 

w Politechnice Gdańskiej stawek. 

9. Sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych w jednostce organizacyjnej w danym roku 

akademickim należy złożyć w Dziale Kształcenia najpóźniej do 15 października po 

zakończeniu danego roku akademickiego. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wypracowanych 

godzin ponadwymiarowych następuje po zatwierdzeniu sprawozdania przez prorektora 

właściwego do spraw kształcenia, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

zakończenia danego roku akademickiego. 

10. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe zaliczanie zajęć do pensum dydaktycznego, 

sprawozdanie i zawarte w nim dane ponosi kierownik jednostki organizacyjnej, w której 

prowadzone są zajęcia dydaktyczne.  

11. W sprawach dotyczących rozliczania godzin dydaktycznych nieuregulowanych Ustawą, 

Statutem lub Regulaminem pracy Politechniki Gdańskiej, decyzje podejmuje rektor. 
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