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Uchwała 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 

 

 

zmieniona uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.,  

uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.,  

uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r., 

uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. 

oraz uchwałą Nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

 

 

TEKST JEDNOLITY 

 

 

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

o szkolnictwie wyższym (tj. 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), zwanego dalej rozporządzeniem MNiSW, ustala się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich 

 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

 

1a. Nauczyciel akademicki będący pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub 

dydaktycznym, w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych realizuje 

zajęcia dydaktyczne, których rodzaj i wymiar określa niniejsza uchwała. 
(§ 1 ust. 1a dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 

 

2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego w ramach obowiązującego wymiaru pracy 

należy: 

 

1) kształcenie i wychowywanie studentów poprzez: 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów w ramach 

ustalonego pensum, 

b) inne prace związane z procesem dydaktycznym, w szczególności: 

‒ przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź 

innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów 

kształcenia, a także udział w egzaminach komisyjnych, 

‒ opiniowanie i recenzowanie prac dyplomowych, udział w komisjach 

przeprowadzających egzaminy dyplomowe, 

‒ udział w zajęciach konsultacyjnych dla studentów, 

‒ opieka nad studentem studiującym w ramach studiów indywidualnych, 

‒ opieka nad kołami naukowymi, 

‒ udział w hospitacji zajęć dydaktycznych, 

‒ przygotowanie studentów do konkursów, imprez kulturalnych 

i sportowych oraz do udziału w tych imprezach, 

‒ przygotowanie sylabusów przedmiotów (modułów kształcenia), 
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‒ opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej bądź nad 

stypendystą AGH UNESCO realizującymi staż w wymiarze co najmniej 

jednego semestru; 
(§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca  
2014 r.) 

c) sprawowanie opieki nad grupami studentów odbywających ćwiczenia 

terenowe, 

d) nadzór nad opracowywaniem przez studentów prac zaliczeniowych, 

semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; 
(§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. d dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.); 

 

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do własnego 

rozwoju naukowego i kształcenia kadr oraz rozwój twórczości naukowej, 

prowadzenie lub udział w seminariach naukowych i doktorskich, opieka nad 

rozwojem naukowym doktorantów; 

 

3) udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym 

oraz badaniami naukowymi. 

 

3. Do obowiązków nauczyciela akademickiego należą ponadto: 

 

1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej; 

2) recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opracowywanie ocen 

związanych z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego; 

3) opieka nad praktykami zawodowymi uczestników studiów doktoranckich 

(doktorantów); 

4) udział w innych pracach i wdrażanych programach związanych z rozwojem 

poziomu naukowo-dydaktycznego Uczelni zlecanych przez władze wydziału lub 

Uczelni. 

 

4. Pracownicy dydaktyczni (starsi wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy) nie 

mogą wykonywać prac, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. 
(§ 1 ust. 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala na dany 

rok akademicki dziekan wydziału na wniosek kierownika katedry/kierownika zakładu, 

a innych obowiązków – bezpośredni przełożony. 

 

§ 2 

formy zajęć dydaktycznych 

 

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; 
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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. 
(§ 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
 

1a. (uchylony). 
(§ 2 ust.1a uchylony uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

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. 
(§ 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni AGH, za zgodą dziekana wydziału, 

mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne w innych jednostkach organizacyjnych 

Uczelni. 

 

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.  
(§ 2 ust. 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

4a. Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału może upoważnić asystenta ze 

stopniem doktora do prowadzenia wykładów za jego pisemną zgodą. 
(§ 2 ust. 4a dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r., w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 

 

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 ust. 5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
 

6. Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych 

w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, 

w trybie i na zasadach określonych w planie i programie studiów doktoranckich, 

uchwalonym przez radę wydziału. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin 

dydaktycznych rocznie. 
(§ 2 ust. 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 

 

7. Emerytowani nauczyciele akademiccy oraz specjaliści spoza Uczelni prowadzą zajęcia 

dydaktyczne w trybie i na zasadach określonych w zawieranych z nimi umowach 

cywilnoprawnych.  

 

§ 3 

liczebność grup studenckich 
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1. Ustala się następujące maksymalne liczebności grup studenckich: 

 

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 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

2. Rada wydziału ustala minimalne liczebności grup studenckich dla poszczególnych 

rodzajów zajęć. 

 

3. Podziału na grupy dokonuje dziekan wydziału, biorąc pod uwagę w szczególności 

względy merytoryczne oraz skutki finansowe. 

 

4. W przypadku gdy liczba studentów na danym kierunku i roku studiów nie pozwala na 

dokonanie podziału na grupy, zgodnie z ust. 1, dziekan wydziału może ustalić inną 

liczebność grupy studenckiej na określony rok akademicki za zgodą Prorektora ds. 

Kształcenia. 

 

§ 4 

wymiar pensum dla nauczycieli akademickich 

 

1. Przez pensum rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych 

nauczyciela akademickiego wynikający z zatrudnienia w AGH na danym stanowisku, 

o którym mowa w ust. 4. 
(§ 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
 

2. Jedna godzina zajęć dydaktycznych (godzina obliczeniowa) odpowiada 45 minutom 

zegarowym. 

 

3. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego 

pensum podanego w godzinach obliczeniowych. 

 

4. Wymiar pensum w danym roku akademickim dla poszczególnych stanowisk określa 

poniższa tabela: 

 

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 ust. 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
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5. Dla nauczycieli akademickich, dodatkowo zatrudnionych w ramach stosunku pracy 

poza Uczelnią lub prowadzących działalność gospodarczą oraz dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w AGH jako dodatkowym miejscu pracy, bez względu na 

pełnione funkcje, wysokość pensum rocznego określona jest w ust. 4. 
(§ 4 ust. 5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 

 

6. Nauczycieli akademickich zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 

obowiązuje wymiar pensum określony w ust. 4, proporcjonalnie do wymiaru etatu. 
(§ 4 ust. 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

7. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 

dydaktycznego z powodu: 

1) jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego; 

2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem 

naukowym, z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem 

od pracy, 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 jedną trzydziestą 

ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności 

przypadającej za okres, w którym prowadzone są w Uczelni zajęcia dydaktyczne. 
(§ 4 ust. 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r., uchwałą Nr 
84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r. oraz uchwałą Nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 
r.) 
 

§ 5 

zasady obniżania pensum 

 

1. Obniżki pensum udzielane na mocy niniejszej uchwały z tytułu sprawowanej 

w Uczelni funkcji w danym roku akademickim określa poniższa tabela: 

 

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. 

(§ 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

2. (uchylony). 
(§ 5 ust. 2 uchylony uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

3. Rektor, na wniosek właściwego dziekana Wydziału, może obniżyć wymiar zajęć 

dydaktycznych poniżej wymiaru pensum, o którym mowa w § 4 ust. 4, w przypadku 

powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub 

realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych 

zadań przewidzianych w Statucie. 
(§ 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r., zmieniony 
uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
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3a. (uchylony). 
  (§ 5 ust. 3a uchylony uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor, kierując się interesem Uczelni, na wniosek 

nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dziekana wydziału, może podjąć 

indywidualną decyzję o obniżeniu pensum. 
(§ 5 ust. 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 obniżenie pensum dopuszczalne jest pod 

warunkiem udokumentowania i sfinansowania odpowiedniej części swego 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi z realizowanego zadania lub projektu 

badawczego. 
(§ 5 ust. 5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

6. Nauczyciel akademicki korzystający z obniżenia pensum może wykorzystać zniżkę 

tylko z jednego tytułu. 
(§ 5 ust. 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

7. Niedopuszczalne jest skorzystanie z obniżek pensum, o których mowa w niniejszym 

paragrafie w przypadku gdy w planie obciążenia dydaktycznego dla danego 

nauczyciela akademickiego zaplanowano godziny ponadwymiarowe.  
 (§ 5 ust. 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

7a. Obniżenie pensum, o którym mowa w niniejszym paragrafie dopuszczalne jest tylko 

w przypadku realizacji zajęć na studiach stacjonarnych. 
(§ 5 ust. 7a dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

8. Możliwość obniżenia pensum dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich, dla których 

AGH jest podstawowym miejscem pracy.  

 

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 ust. 9 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
 

 

§ 6 

godziny zaliczane do pensum 

 

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. 
(§ 6 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
 

2. Do obciążenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego wliczane są wszystkie 

godziny obliczeniowe za prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 

ust. 1 oraz zajęć i prac określonych w ust. 3-5 niniejszego paragrafu. 

 

3. Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału może ustalić dodatkową liczbę 

godzin zaliczanych do obciążenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego w danym 

roku akademickim z tytułu opieki nad: 

1) pracą dyplomową po złożeniu i rejestracji w dziekanacie w liczbie nie większej niż 

12 na danym poziomie studiów, przy zachowaniu możliwie równomiernego 

rozdziału pomiędzy nauczycieli akademickich:  

a) do 6 godz. – za pracę dyplomową inżynierską (projekt inżynierski) lub 

licencjacką, 

b) do 12 godz. – za pracę dyplomową magisterską; 
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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; 

3) studentem studiującym w ramach indywidualnego programu studiów – do 5 

godz./semestr; 

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

aktywności koła, po zaakceptowaniu sprawozdania przez dziekana wydziału; 

5) studentem w ramach wymiany międzynarodowej bądź stypendystą zagranicznym 

AGH UNESCO – do 5 godz./semestr. 
(§ 6 ust. 3 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 dopuszcza się możliwość wypłaty 

wynagrodzenia za opiekę nad pracami dyplomowymi w formie dodatku 

jednorazowego. Decyzje w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału, kierując się 

sytuacją finansową wydziału. 
(§ 6 ust. 3a dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r., w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 

 

4. (uchylony). 
(§ 6 ust. 4 uchylony uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

5. Dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału może ustalić: 

 

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; 

 

2) liczbę dodatkowo rozliczanych godzin za prowadzenie zajęć w języku obcym oraz 

zajęć w formie e-learningowej, przy zastosowaniu wzoru:  

 

Liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć x współczynnik, 

 

przy czym maksymalna wartość współczynnika w pierwszym roku prowadzenia 

zajęć: 

‒ e-learningowych wynosi 1,0, zaś w następnych latach – 0,3, 

‒ w językach obcych wynosi 1,5, zaś w następnych latach – 0,5; 

 
(§ 6 ust. 5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
 

5a. W przypadku zajęć, o których mowa w ust. 5 korzystanie z dodatkowo rozliczanych 

zajęć możliwe jest tylko z jednego tytułu. 
(§ 6 ust. 5a dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r., w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

6. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi 

nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości 

określonej w rozporządzeniu MNiSW. Godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych 

w ramach opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi nie są wliczane do 

pensum. 
(§ 6 ust. 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
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7. Decyzje o zaliczeniu zajęć, o których mowa w ust. 3 i 5, do obciążenia dydaktycznego 

nauczyciela akademickiego podejmuje dziekan wydziału, kierując się zasadą, że 

warunkiem zaliczenia tych zajęć jako godzin ponadwymiarowych jest wykonanie 

pensum, które co najmniej w ½ części musi być zrealizowane za prowadzone zajęcia 

inne niż wymienione w ust. 3-5. Skutki finansowe tych decyzji winny być 

zbilansowane w budżetach wydziałów przy uwzględnieniu dochodów własnych. 
(§ 6 ust. 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

8. Do obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich Studium Języków Obcych 

mogą być wliczane zajęcia językowe dla studentów uczestniczących w programach 

wymiany międzynarodowej.  

 

9. Na równi z wykonaniem godzin dydaktycznych traktuje się godziny wynikające 

z powierzenia zajęć a niewykonane faktycznie, wskutek nieodbycia się zajęć 

z powodu odwołania zajęć przez Rektora albo dziekana wydziału.  

 

10. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum, które 

według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów 

ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie 

z planem. 
(§ 6 ust. 10 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 

 

11. W przypadku przedmiotów w pełni obieralnych, prowadzonych w małych grupach 

studenckich, określonych w trybie § 3 ust. 2, za pisemną zgodą nauczyciela 

akademickiego dopuszcza się możliwość zaliczenia do obciążenia dydaktycznego 

nauczyciela akademickiego mniejszej liczby godzin niż faktycznie wykonane na 

zasadach określonych przez radę wydziału. 
(§ 6 ust. 11 dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 

 

§ 7 

kolejność rozliczania zajęć dydaktycznych 

 

1. Do obowiązującego wymiaru pensum zalicza się zajęcia dydaktyczne w następującej 

kolejności: 

1) zajęcia na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, 

o których mowa w § 2; 
(§ 7 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 

2) zajęcia na studiach stacjonarnych, o których mowa w § 6 ust. 3 i 5; 
(§ 7 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 

3) zajęcia na studiach niestacjonarnych. 

 

2. Godziny wliczone do pensum za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia winny być refinansowane z opłat za studia 

uiszczane przez studentów. 

 

3. Godziny realizowane na studiach podyplomowych nie są wliczane do pensum. 

Nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie za realizację zajęć na studiach 

podyplomowych zgodnie z kosztorysem danych studiów podyplomowych. 

 

§ 8 

zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych 

 

1. Godziny ponadwymiarowe to godziny, które wynikają z nadwyżki powierzonych 

i faktycznie zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych ponad faktycznie wykonane 

pensum w wysokości ustalonej dla danego stanowiska zgodnie z § 4 w danym roku 

akademickim. 
(§ 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 

 

1a. W przypadku gdy w planie obciążenia dydaktycznego nie zaplanowano godzin 

ponadwymiarowych, a nauczyciel akademicki korzysta z obniżek, o których mowa 
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w § 5, godziny zajęć dydaktycznych zrealizowane w ramach obniżki nie stanowią 

godzin ponadwymiarowych i traktowane są jako godziny przepracowane zgodnie 

z pensum ustalonym na podstawie § 4. 
(§ 8 ust. 1a dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 

 

1b. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności nauczyciela akademickiego, o których mowa 

w § 4 ust. 7 pkt 2 oraz § 6 ust. 10, nie mogą stanowić podstawy do ustalenia godzin 

ponadwymiarowych. 
 (§ 8 ust. 1b dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 

 

1c. W przypadku zaliczenia godzin z tytułu nieobecności nauczyciela akademickiego, 

o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 2 oraz § 6 ust. 10, wymiar godzin 

ponadwymiarowych, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ustalany na 

podstawie godzin faktycznie zrealizowanych ponad pensum ustalone dla danego 

stanowiska zgodnie z § 4 w danym roku akademickim, pomniejsza się o godziny 

zaliczone z tytułu tej nieobecności.  
(§ 8 ust. 1c dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 

 

2. Za godziny ponadwymiarowe nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie 

obliczone według stawek określonych w rozporządzeniu MNiSW oraz zarządzeniu 

Rektora, o którym mowa w § 9. 
(§ 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie 

stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum. 

Wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki nie podlega 

przeliczeniu. 

 

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. 
(§ 8 ust. 3a dodany uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
 

4. Wysokość stawki za godziny ponadwymiarowe za określone zajęcia ustala dziekan 

wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 

 

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się, po 

dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem 

z uwzględnieniem zasad wynikających z § 4 ust. 7 i § 6 ust. 10 uchwały, raz w roku, 

po zakończeniu roku akademickiego, po przedłożeniu pełnego i prawidłowo 

sporządzonego sprawozdania z danego wydziału. 
(§ 8 ust. 5 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 

 

5a. Nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżenia pensum, o którym mowa 

w § 5, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie za zajęcia 

zrealizowane powyżej pensum określonego zgodnie z § 4. 
(§ 8 ust. 5a dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
 

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. 
(§ 8 ust. 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
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7. Nauczycielowi akademickiemu, na zasadzie pełnej dobrowolności, za jego pisemną 

zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 

przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust. 6.  
(§ 8 ust. 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
 

8. Nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych nauczyciela akademickiego 

w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku bez jego zgody. 

 

9. (uchylony). 
(§ 8 ust. 9 uchylony uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

10. Maksymalny dopuszczalny wymiar godzin ponadwymiarowych w przypadku 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 70% pensum 

ustalonego na podstawie § 4 dla danego stanowiska. Wymiar ten może być obniżony 

przez radę wydziału. 
(§ 8 ust. 10 dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r., zmieniony uchwałą Nr 
82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r. oraz uchwałą Nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 
r.) 

 

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. 
(§ 8 ust. 10a dodany uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 

 

11. Rektor, na wniosek dziekana właściwego wydziału, może wyrazić zgodę na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w wysokości do 

50% ustalonego dla niego pensum. 
(§ 8 ust. 11 dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 
 

12. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor, na wniosek 

dziekana właściwego wydziału, może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych powyżej wymiaru, o którym mowa 

w ust. 10 i 11. 
(§ 8 ust. 12 dodany uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.) 

 

13. Przy powierzaniu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych stosuje się 

zasadę równomiernego obciążenia wszystkich nauczycieli akademickich w danej 

jednostce. 
(§ 8 ust. 13 dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
 

14. (uchylony). 
(§ 8 ust. 14 uchylony uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

15. Nauczycielowi akademickiemu nie powierza się realizacji zajęć dydaktycznych 

w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli pozostali nauczyciele akademiccy jednostki 

nie wykonują pensum. 
(§ 8 ust. 15 dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r., w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r.) 
 

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. 
(§ 8 ust. 15a dodany uchwałą Nr 84/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r., w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.) 
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16. Wniosek dziekana wydziału, o którym mowa w ust. 11 i 12, składa się przed 

złożeniem planu obciążenia dydaktycznego na dany rok akademicki i winien zawierać 

uzasadnienie w szczególności wskazujące, że: 

1) powierzenie nauczycielowi akademickiemu realizacji zadań w godzinach 

ponadwymiarowych jest konieczne dla realizacji zadań dydaktycznych; 

2) nie ma możliwości powierzenia realizacji zadań dydaktycznych innemu 

nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w jednostce. 
(§ 8 ust. 16 dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 
 

17. Wniosek, o którym mowa w ust. 16 należy złożyć wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania zadań dydaktycznych, jeżeli okoliczności uzasadniające powierzenie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych powyżej wymiaru, 

o którym mowa w ust. 10 i 11, pojawiły się w trakcie roku akademickiego, po 

złożeniu planu obciążenia dydaktycznego. 
(§ 8 ust. 17 dodany uchwałą Nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.) 

 

§ 9 

 

Szczegółowe zasady oraz tryb rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz  

w jednostkach pozawydziałowych określa Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§ 10 

 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o dziekanie wydziału należy przez to również 

rozumieć kierownika jednostki pozawydziałowej. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o radzie wydziału należy przez to również 

rozumieć radę jednostki pozawydziałowej. 

 

 
 


