Uchwała Senatu PG
nr 186/2018/XXIV.
z 20 czerwca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin

dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą
ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 130 i art. 131 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.
z 2017 r .poz. 2183 z późn. zm.) Senat Politechniki Gdańskiej przyjmuje Zasady ustalania rocznego
wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady i tryb powierzania
nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku
akademickim 2018/2019 w wymiarze przekraczającym liczbę godzin przewidzianych w art. 131 ust.
1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§1 Zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PG

------------------------------------------prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
prof. zw. PG
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załącznik
do Uchwały Senatu PG
nr 186/2018/XXIV z 20 czerwca 2018 r.

Zasady ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i obliczania godzin
dydaktycznych oraz zasady i tryb powierzania nauczycielowi akademickiemu
za jego zgodą ponadwymiarowych zajęć dydaktycznych w roku akademickim
2018/2019.
§1 Wymiar pensum dla nauczycieli akademickich
1. Obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych, zwany pensum dydaktycznym, w ramach
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, wynosi:
a) 240 godzin dydaktycznych dla pracowników naukowo dydaktycznych,
b) 360 godzin dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych, z zastrzeżeniem pkt c),
c) 540 godzin dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach
lektorów języka obcego i instruktorów wychowania fizycznego.
2. W celu stworzenia motywacji do koncentrowania aktywności naukowo - badawczej i doskonalenia
jakości dydaktyki w macierzystej uczelni, nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach
profesora i docenta, dla których Politechnika Gdańska jest podstawowym i jedynym miejscem pracy
w charakterze nauczyciela akademickiego, przysługuje obniżony roczny wymiar zajęć dydaktycznych
wynoszący odpowiednio:
a) 180 godzin dydaktycznych dla profesora zwyczajnego,
b) 210 godzin dydaktycznych dla profesora nadzwyczajnego,
c) 210 godzin dydaktycznych dla profesora wizytującego,
d) 300 godzin dydaktycznych dla docenta na stanowisku dydaktycznym.
3. Godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom zajęć.
4.

W przypadku zatrudnienia na niepełnym etacie roczny wymiar zajęć dydaktycznych zmniejsza się
proporcjonalnie do wymiaru etatu.

5.

W przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż rok akademicki, roczny wymiar zajęć dydaktycznych
zmniejsza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

6.

Rada wydziału prowadzącego studia doktoranckie zatwierdza wymiar praktyk realizowanych w formie
godzin dydaktycznych przez doktoranta (nie mniej niż 10, nie więcej niż 90 godzin rocznie), które
doktoranci prowadzą w formie zajęć dydaktycznych lub uczestniczą w ich prowadzeniu. Uczestnik
studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia
dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
na podstawie §5 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 256 z późn. zm.).

7.

Rektor jest zwolniony z konieczności realizowania obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć
dydaktycznych. Obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla prorektorów i dziekanów, za
zgodą rektora wynosi 90 godzin. Rektor ustala wysokość rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla
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prodziekanów (biorąc pod uwagę propozycję dziekana), dyrektorów innych jednostek organizacyjnych
niewchodzących w skład wydziału oraz ich zastępców (biorąc pod uwagę propozycję dyrektora
jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału). Wyżej wymienione osoby muszą spełnić
warunek, że Politechnika Gdańska jest jedynym miejscem pracy (§57 Statutu Politechniki Gdańskiej).
§2 Dodatkowe godziny dydaktyczne
1. Nauczycielowi akademickiemu zalicza się do pensum dodatkowe godziny dydaktyczne za pracę
dyplomową:
a) od 6 do 15 godzin za kierowanie i ocenę magisterskiej pracy dyplomowej (po zdanym egzaminie
dyplomowym),
b) od 4 do 10 godzin za kierowanie i ocenę inżynierskiej pracy dyplomowej/licencjackiej (projektu
inżynierskiego dyplomowego),
c) od 1 do 2 godzin za recenzję pracy dyplomowej,
d) w przypadku prac dyplomowych studentów zagranicznych godziny nalicza się po złożeniu pracy
i pozytywnej recenzji.
W przypadku prac dyplomowych zespołowych jako górne granice ustala się liczby godzin określone
w punktach a) - c) przemnożone przez współczynnik (1-0.1·n)·n i zaokrąglone do wartości całkowitych,
gdzie n oznacza liczbę osób w zespole.
Liczbę godzin w ramach prac określonych w punktach a) – c) niniejszego ustępu oraz za prace
dyplomowe zespołowe ustala dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
2. Za przeprowadzenie wykładów dla grupy powyżej 50 studentów dolicza się 1 godzinę dydaktyczną za
każdą rozpoczętą dziesiątkę studentów.
3. Za przeprowadzenie zajęć terenowych i prac kameralnych w ramach praktyk programowych
realizowanych przez jednostki dydaktyczne uczelni, a nie ujętych w siatce godzin, zalicza się do 3 godzin
dziennie za każdą 15-osobową grupę studentów; plan tych zajęć wymaga zatwierdzenia przez
prorektora właściwego do spraw kształcenia, a następnie stanowi załącznik do rocznego sprawozdania
z wykonania zajęć dydaktycznych.
4. W roku akademickim:
a) 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 30 listopada 2017 roku,
b) dyrektor innej jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału ma do dyspozycji do 10
godzin dydaktycznych na każdych 10 nauczycieli akademickich.
Godziny te mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z procesu dydaktycznego, w tym
opiekę nad kołem naukowym, udział w pracach komisji programowych, opiekę nad studentami
z indywidualnym programem kształcenia lub opiekę mentorską nad uczniami wybitnie uzdolnionymi,
opiekę nad projektami zespołowymi itp.
5. W roku akademickim dziekan oraz dyrektor innej jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład
wydziału 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 i niestacjonarnych.
6. Za realizację zajęć w sekcjach sportowych, nauczyciel akademicki otrzymuje 180 godzin w danym roku
akademickim, przy zachowaniu minimalnej liczby zawodników. Minimalną liczbę zawodników
w poszczególnych sekcjach sportowych zatwierdza rektor.
str. 3

§3 Zasady obniżania pensum
1. Rektor może, po zaopiniowaniu przez dziekana lub dyrektora innej jednostki organizacyjnej
niewchodzącej w skład wydziału, obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych do 50% liczby godzin
dydaktycznych podanych w §1 w przypadku realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów
lub powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania innych ważnych zadań.
2. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowo-dydaktycznym
w Politechnice Gdańskiej jako podstawowym miejscu pracy, może po zaopiniowaniu przez dziekana
wyrazić zgodę na przejście na stanowisko naukowe niefinansowane z dotacji dydaktycznej, jeżeli
nauczyciel akademicki zobowiąże się do zrealizowania zajęć dydaktycznych w wymiarze niezbędnym do
zaliczania go do minimum kadrowego, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego dotyczącego warunków jakie muszą spełnić jednostki
organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Wynagrodzenie za przyjęte powyższe dodatkowe obowiązki wypłaca się na podstawie i w granicach
określonych w §19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 grudnia 2016 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2063) w wysokości
odpowiadającej stawce wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela akademickiego
zatrudnionego na stanowisku naukowo-dydaktycznym.
3. W uzasadnionych przypadkach rektor może, na wniosek dziekana wydziału lub dyrektora innej jednostki
organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału – na okres nie dłuższy niż rok akademicki - obniżyć
roczny wymiar zajęć dydaktycznych:
a) pracownikom Politechniki Gdańskiej finalizującym prace habilitacyjne: pracownikom naukowodydaktycznym do 120 godzin, dydaktycznym do 240 godzin, a finalizującym prace doktorskie:
pracownikom naukowo- dydaktycznym do 150 godzin, dydaktycznym do 270 godzin.
b) profesorom wizytującym zatrudnionym na Politechnice Gdańskiej do 60 godzin.
4.

Warunkiem przyznania obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych jest stopień zaawansowania
rokujący finalizację prac, o których mowa w ust. 3a), w ciągu roku, licząc od daty przyznania.
Zastrzeżenie w ust. 3, że obniżka może być przyznana na okres nie dłuższy niż rok akademicki oznacza,
że zainteresowany, który w całości wyczerpał ten limit, nie może powtórnie ubiegać się o obniżkę,
o której mowa w ust. 3a).

5. Nauczyciele akademiccy, w przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia, udokumentowanego
stosownym wnioskiem komisji lekarskiej lub orzeczeniem lekarskim, za zgodą dziekana i rady wydziału
względnie dyrektora innej jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału, mogą wystąpić
o jednorazową obniżkę rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, do poziomu nie mniejszego niż:
a) profesor, adiunkt i asystent – 120 godzin,
b) docent, starszy wykładowca i wykładowca – 240 godzin,
c) lektor i instruktor – 300 godzin.
6.

Na wniosek nauczyciela akademickiego, pełniącego funkcję z wyboru w: parlamencie RP, Radzie
Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, rektor może obniżyć wymiar prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych

7. Warunkiem koniecznym uzyskania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych jest złożenie przez
nauczyciela akademickiego pisemnego oświadczenia, że Politechnika Gdańska jest jedynym miejscem
pracy (§57 Statutu Politechniki Gdańskiej).
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8. Nauczycielowi akademickiemu, korzystającemu z obniżenia pensum nie należy powierzać zajęć
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych koniecznością
zapewnienia prawidłowej realizacji procesu kształcenia.
9. Warunkiem otrzymania zgody na obniżenie pensum z tytułu realizowania przez nauczyciela
akademickiego projektów badawczych, jest wskazanie przez dziekana źródeł finansowania jego
wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
10. Osobom wymienionym w §1 ust. 7 i §3 ust.1 – ust.4, mogą być udzielane zniżki tylko z jednego tytułu.
§4
1. Zajęcia dydaktyczne wynikające z programów kształcenia mogą być realizowane zdalnie w wymiarze
zgodnym z aktualnymi wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.

Szczegółowe zasady prowadzenia w Politechnice Gdańskiej zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość określają odrębne przepisy.

3.

Jedna godzina zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
odpowiada:
a) 1 godzinie zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny w przypadku zajęć realizowanych na
uczelnianej platformie eNauczanie,
b) 0,5 godzinie zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny w przypadku zajęć realizowanych na innej
platformie niż uczelniana platforma eNauczanie.

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 były zajęcia.

5.

Nauczycielowi akademickiemu przyznaje się dwie godziny dydaktyczne na jednego studenta
wykonującego projekt zespołowy (grupowy), realizowany w ramach przedmiotu objętego programem
studiów.

§5
1. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela
akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu
zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin
dydaktycznych jako godziny przepracowane zgodnie z planem.
2. W przypadku niewykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego
dziekan lub dyrektor innej – niewchodzącej w skład wydziału – jednostki organizacyjnej uczelni pokrywa
niedobór z innych źródeł, poza dotacją dydaktyczną, proporcjonalnie do niezrealizowanego wymiaru
etatu.
§6 Powierzanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych
1. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności nauczyciela akademickiego, zgodnie z §5 ust. 1 Zasad nie
mogą stanowić podstawy do ustalenia godzin ponadwymiarowych.
2. Godziny ponadwymiarowe liczone są na podstawie godzin faktycznie zrealizowanych ponad
obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych.
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3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel
akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych,
w wymiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika
dydaktycznego 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, określonego w §1 Zasad.
4. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych
w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust.3 niniejszego paragrafu.
Zgoda nauczyciela może być wyrażona w dowolny sposób (na piśmie, e-mailem, ustnie etc.).
5. Sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych na danym wydziale lub innej jednostce dydaktycznej
w roku akademickim 2018/2019 należy złożyć w Dziale Kształcenia w najpóźniej do 15 października
2019 r Odpowiedzialność za sprawozdanie i zawarte w nim dane ponosi dziekan lub dyrektor innej
jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład wydziału. Wypłata wynagrodzenia z tytułu
wypracowanych godzin nadliczbowych następuje po zatwierdzeniu sprawozdania przez prorektora
właściwego do spraw kształcenia.
6. W przypadku realizowania przez nauczyciela akademickiego zajęć dydaktycznych w wymiarze
przekraczającym obowiązujący go roczny wymiar zajęć dydaktycznych, za godziny ponadwymiarowe
przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie ustalone według obowiązujących w Politechnice Gdańskiej
stawek.
7. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych
godzin po złożeniu w terminie wyznaczonym przez dziekana lub dyrektora innej jednostki organizacyjnej
niewchodzącej w skład wydziału sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych.
§7 Liczebność grup studenckich
1. Minimalna liczba studentów w grupach, z zastrzeżeniem ust.3, dla różnych typów zajęć powinna
wynosić:
a) grupa dziekańska (ćwiczeniowa) – 20 osób,
b) grupa laboratoryjna – 10 osób,
c) grupa laboratoryjna komputerowa, projektowa, seminaryjna – 10 osób,
d) lektorat językowy – 15 osób,
e) zajęcia wychowania fizycznego – 15 osób,
f) zajęcia wychowania fizycznego na pływalni i korekcyjne – 10 osób,
g) grupa studencka na profilu dyplomowania – 10 osób.
2. Na kierunkach międzywydziałowych liczebność studentów w grupach powinna być uzgodniona
pomiędzy wydziałami współtworzącymi kierunek.
3. Maksymalna liczebność grupy laboratoryjnej określona jest warunkami BHP.
4. Jeżeli średnia liczebność grupy: ćwiczeniowej, laboratoryjnej, projektowej lub seminaryjnej, obliczona dla
całego wydziału (z dokładnością do jednej osoby), jest nie mniejsza od ustalonej liczebności minimalnej,
zajęcia rozlicza się zgodnie z rzeczywistą liczbą grup.
5. Rozliczenie zajęć projektowych realizowanych w kilkuosobowych zespołach może się odbywać na
podstawie określenia liczby godzin przypadających na jednego studenta (z zachowaniem ustaleń ust. 1
niniejszego paragrafu).
6. Liczba studentów w grupach dla różnych typów zajęć może być obniżona poniżej minimum określonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli wynika to z warunków realizacji projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych, innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
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§8 W sprawach dotyczących rozliczania godzin dydaktycznych nie uregulowanych ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym, Statutem PG lub niniejszą uchwałą, decyzje podejmuje rektor.

str. 7

