
  

Uchwała 

Senatu Politechniki Gda�skiej 

nr 146/2009 

z 15 lipca 2009 r. 

w sprawie: zasad ustalania zakresu obowi�zków nauczycieli akademickich, rodzajów zaj��

dydaktycznych obj�tych zakresem tych obowi�zków. 

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy�szym 

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z pó�n. zm.), uchwala si� co nast�puje: 

§ 1 

1. Pracownicy dydaktyczni s� obowi�zani: 

1) kształci� i wychowywa� studentów, 

2) podnosi� swoje kwalifikacje zawodowe, 

3) uczestniczy� w pracach organizacyjnych uczelni. 

2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni s� obowi�zani: 

1) kształci� i wychowywa� studentów, 

2) prowadzi� badania naukowe i prace rozwojowe, rozwija� twórczo�� naukow�,  

3) uczestniczy� w pracach organizacyjnych uczelni.  

3. Szczegółowy zakres i wymiar obowi�zków nauczyciela akademickiego ustala dziekan lub 

dyrektor/kierownik innej - niewchodz�cej w skład wydziału - jednostki organizacyjnej 

uczelni. 

§ 2 

1. Obowi�zkowy roczny wymiar zaj�� dydaktycznych (pensum dydaktyczne) okre�la senat 

PG odr�bn� uchwał�. 

§ 3 

1. Do pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego wlicza si� zaj�cia dydaktyczne 

prowadzone na I, II i III stopniu kształcenia, uj�te w programach studiów, kolejno: 

stacjonarnych i niestacjonarnych do momentu wyczerpania obowi�zkowego rocznego 

wymiaru zaj�� dydaktycznych. 

2. Za prawidłowe zaliczanie zaj�� do pensum dydaktycznego odpowiada dziekan wydziału 

lub dyrektor/kierownik innej - niewchodz�cej w skład wydziału - jednostki organizacyjnej 

uczelni. 

3. Szczegółowe zasady rozliczania i dokumentowania wykonania zaj�� dydaktycznych 

okre�la zarz�dzenie rektora.  



§ 4 

Nauczyciel akademicki mo�e realizowa� zaj�cia dydaktyczne w innej ni� macierzysta 

jednostce organizacyjnej Politechniki Gda�skiej. Wymaga to akceptacji kierownika jednostki 

organizacyjnej. 

§ 5 

W przypadku niewykonania rocznego wymiaru zaj�� dydaktycznych przez nauczyciela 

akademickiego dziekan lub dyrektor/kierownik innej - niewchodz�cej w skład wydziału - 

jednostki organizacyjnej uczelni pokrywa niedobór z innych �ródeł proporcjonalnie do 

niezrealizowanego wymiaru etatu. 

§ 6 

1. W przypadku realizowania przez nauczyciela akademickiego zaj�� dydaktycznych 

w  wymiarze przekraczaj�cym obowi�zuj�cy go roczny wymiar zaj�� dydaktycznych, za 

godziny ponadwymiarowe przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie ustalone według 

obowi�zuj�cych w Politechnice Gda�skiej stawek. 

2. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala si� na podstawie rozliczenia faktycznie 

przeprowadzonych godzin po zło�eniu w terminie wyznaczonym przez dziekana lub 

dyrektora/kierownika innej jednostki organizacyjnej uczelni sprawozdania z wykonania 

zaj�� dydaktycznych.  

          Przewodnicz�cy Senatu  

                 Rektor PG 

prof. dr hab. in�. Henryk Krawczyk, 

                  prof. zw. PG 


