
 

 
 
 

Uchwała Nr 41/2014/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 20 listopada 2014 r. 

w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 
rodzajów zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych, 

 w tym ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych 

Na podstawie art. 130 ust. 2, art. 131 ust. 2 oraz art. 151 ust. 1 pkt 7 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  
z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) Senat u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego 
obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Tygodniowy 
wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego w siedzibie Uczelni nie 
może być niższy niż 24 godziny. 

2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego w ramach obowiązującego 
czasu pracy należy: 
1) kształcenie i wychowywanie studentów poprzez: 

a) prowadzenie w ramach ustalonego pensum dydaktycznego zajęć 
dydaktycznych na wszystkich poziomach i formach studiów; 

b) wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym,  
w szczególności:  
 nadzorowanie opracowywania przez studentów prac 

zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem 
merytorycznym i metodycznym; 

 prowadzenie ćwiczeń terenowych, pleneru rysunkowego; 
 przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów, zaliczeń  

i egzaminów w toku studiów, recenzowanie prac dyplomowych; 
 prowadzenie konsultacji dla studentów, przygotowywanie opisów 

zajęć, materiałów i pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji 
prowadzonych zajęć; 

 weryfikacja efektów kształcenia osiągniętych przez studentów  
w ramach prowadzonych zajęć, prowadzenie dokumentacji 
potwierdzającej osiąganie zamierzonych efektów kształcenia,  
w tym uzupełnianie elektronicznych i papierowych protokołów; 



 udział w komisjach egzaminacyjnych oraz uczestniczenie  
w przeprowadzaniu egzaminów dyplomowych, w hospitacjach; 

 prowadzenie zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego  
w wymiarze 2 godzin tygodniowo, prowadzenie zajęć w formie 
sekcji sportowych, obozów sportowych i sportowo-szkoleniowych; 

 opieka nad studentami realizującymi indywidualny program 
kształcenia; 

 pełnienie funkcji pełnomocnika: ds. jakości kształcenia,  
ds. profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, koordynatora 
programu Erasmus+, opiekuna koła naukowego; 

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do 
własnego rozwoju naukowego i kształcenie kadr, rozwijanie twórczości 
naukowej (artystycznej), udział w pracach organizacyjnych związanych 
z działalnością badawczą; 

3) udział w pracach organizacyjnych, w szczególności udział  
w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, zwłaszcza rad 
wydziałów itp. 

3. Do obowiązków nauczyciela akademickiego, za które przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę  
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej, należą ponadto: 

a) udział w pracach komisji rekrutacyjnej; 
b) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi; 
c) sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim, 

opracowywanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim,  
w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie 
tytułu naukowego profesora; 

d) opracowywanie recenzji lub oceny dorobku w postępowaniu 
kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby 
nieposiadającej tytułu naukowego profesora, profesora sztuki, stopnia 
naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego 
sztuki. 

4. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego 
ustala kierownik jednostki organizacyjnej określonej w Statucie. 

§ 2. 

1. Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego wynikający  
z zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej. Wysokość rocznego pensum 



określona jest w godzinach obliczeniowych (jedna godzina obliczeniowa 
jest równa 45 minutom zegarowym).  

2. Obowiązkowy roczny wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy 
na wymienionych poniżej stanowiskach wynosi: 
profesor zwyczajny         180 
profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy    180       

 doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku prof. nadzw.  210 
profesor wizytujący         210 
adiunkt           240 
asystent            240 
starszy wykładowca         360 
wykładowca          360 
lektor, instruktor          540. 

3. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 
wymiar pensum proporcjonalny do wymiaru etatu.  

4. Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję Rektora obniża się 
pensum dydaktyczne do wymiaru 60 godzin rocznie w okresie 
wykonywania tej funkcji. 

5. Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego nauczycielowi 
akademickiemu wykonującemu ważne zadania lub realizującemu projekty 
badawcze, lub inne zadania przewidziane w Statucie, poniżej granicy 
określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Dziekani wydziałów przedstawiają Rektorowi w terminie do dnia  
15 września każdego roku propozycje obniżenia rocznego pensum 
dydaktycznego dla osób realizujących szczególnie ważne zadania dla 
wydziału. 

7. Rektor może zwolnić całkowicie lub częściowo z obowiązku prowadzenia 
zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję 
członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, na jego wniosek. 

8. Obniżki pensum dydaktycznego, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego 
paragrafu, przysługują wyłącznie nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Politechnika 
Lubelska jest podstawowym miejscem pracy.  

9. Nauczyciel akademicki może korzystać z obniżki ustalonego pensum 
rocznego tylko z jednego tytułu. 

10. Obniżony wymiar pensum nie może generować godzin 
ponadwymiarowych u nauczyciela akademickiego korzystającego  
z obniżenia. 

 



§ 3. 

1. Obowiązujące roczne pensum dydaktyczne należy zaplanować i wykonać 
przede wszystkim na studiach stacjonarnych w ramach zajęć dydaktycznych 
wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a ujętych w planach studiów. 

2. Do rozliczania pensum dydaktycznego mają zastosowanie godziny 
obliczeniowe – za jedną godzinę obliczeniową uznaje się 45 minut 
zegarowych.  

3. Przy rozliczaniu zajęć stosuje się następujące zasady i przeliczniki 
obliczeniowe godzin dydaktycznych:  
1) jedna godzina zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość odpowiada jednej godzinie obliczeniowej; 
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie sekcji sportowych, 

obozów sportowych i sportowo-szkoleniowych, których wymiar nie 
został określony w planach studiów, rozlicza się:  

 do 45 godzin w semestrze (do dyspozycji kierownika studium) za 
każdą sekcję sportową. Nauczyciel akademicki może prowadzić 
maksymalnie 2 sekcje sportowe, 

 do 10 godzin za każdy tydzień obozu sportowego; 
3) za prowadzenie jednej godziny zajęć dydaktycznych na studiach 

doktoranckich rozlicza się 1,3 godziny obliczeniowej; 
4) za prowadzenie 1 godziny zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń 

terenowych i pleneru rysunkowego rozlicza się 0,5 godziny 
obliczeniowej za zajęcia odbywające się w siedzibie Uczelni lub  
0,7 godziny obliczeniowej w przypadku zajęć odbywających się poza 
siedzibą Uczelni; 

5) z tytułu pełnienia funkcji opiekuna naukowego studenta studiującego 
według indywidualnego programu kształcenia rozlicza się 5 godzin 
obliczeniowych za każdego studenta, lecz nie więcej niż 15 godzin 
rocznie; 

6) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym (z wyjątkiem 
lektoratów) ze studentami cudzoziemcami odbywającymi studia  
w ramach wymiany międzynarodowej: 
— w formie wykładów zalicza się 4 godziny obliczeniowe za każdego 

studenta, lecz nie więcej niż wynika z zastosowania mnożnika 2,0  
do liczby godzin faktycznie odbytych, 

— w formie innych rodzajów zajęć (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 
laboratoryjne, zajęcia seminaryjne, zajęcia projektowe) zalicza się  
3 godziny obliczeniowe za każdego studenta, nie więcej niż wynika  
z zastosowania mnożnika 1,5 do liczby godzin faktycznie odbytych; 

7) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym (z wyjątkiem 
lektoratów) wynikających z planu studiów:  



— w formie wykładów stosuje się mnożnik 2,0 do liczby godzin 
faktycznie odbytych, 

— w formie innych rodzajów zajęć (ćwiczenia audytoryjne, zajęcia 
laboratoryjne, zajęcia seminaryjne, zajęcia projektowe) stosuje się 
mnożnik 1,5 do liczby godzin faktycznie odbytych; 

8) z tytułu prowadzenia 1 godziny zajęć dydaktycznych w soboty  
i niedziele rozlicza się 1,2 godziny obliczeniowej; 

9) z tytułu przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia dla grupy 
wykładowej o liczbie powyżej 80 osób zalicza się 2 godziny 
obliczeniowe za każdą rozpoczętą dodatkową dziesiątkę studentów. 

4.   Godziny dydaktyczne, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
 należy rozliczać jako godziny ponadwymiarowe. 

5. W przypadku braku godzin zajęć na studiach stacjonarnych dopuszcza się 
uzupełnienie pensum dydaktycznego, do wysokości 30% jego wymiaru, 
godzinami zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach 
niestacjonarnych i/lub godzinami obliczeniowymi wynikającymi  
z prowadzenia pracy dyplomowej, w tym konsultacji i opieki nad 
studentem przygotowującym pracę w czasie określonym w planie studiów. 
Po pozytywnej obronie pracy zalicza się nauczycielowi akademickiemu  
10 godzin obliczeniowych za każdą pracę dyplomową, lecz łącznie nie 
więcej niż 30 godzin. Za prowadzenie prac dyplomowych w języku obcym 
stosuje się współczynnik 2,0. 

§ 4. 

1. Godziny ponadwymiarowe stanowią zajęcia wykonane ponad 
obowiązujące pensum dydaktyczne określone w § 2 ust. 2. 

2. W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji 
programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być zobowiązany  
do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych,  
w wymiarze nieprzekraczającym: 
a) ¼ pensum w przypadku pracownika naukowo-dydaktycznego, 
b) ½ pensum w przypadku pracownika dydaktycznego. 

3. Dyrektor instytutu, kierownik katedry/studium może powierzyć 
nauczycielowi akademickiemu za jego pisemną zgodą prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 
ponadwymiarowych określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu. Odmowa 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych 
przekraczających wymiar określony w ust. 2 niniejszego paragrafu musi 
być wyrażona w formie pisemnej. 

4. Powierzenie prowadzenia godzin ponadwymiarowych może nastąpić 
tylko w przypadku, gdy pozostali nauczyciele akademiccy w jednostce 
organizacyjnej mają wypełnione pensa dydaktyczne. 



5. Nadzór nad planowaniem godzin ponadwymiarowych na wydziale 
sprawuje dziekan. 

§ 5. 

1. Za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum nauczycielowi 
akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
według stawek ustalonych przez Rektora, na podstawie rozporządzenia 
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 

2. Nauczyciel akademicki, który zrealizował swoje pensum dydaktyczne,  
za prowadzenie prac dyplomowych otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości określonej zarządzeniem Rektora, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Ustalenia te dotyczą również prac zespołowych. Prace 
dyplomowe będą rozliczane po otrzymaniu przez Dział Nauczania i Toku 
Studiów sprawozdania z egzaminu dyplomowego. 

3. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej 
nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych 
wynikające z pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska 
zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako 
godziny przepracowane zgodnie z planem. 

4. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 
dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku 
akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między 
innymi z: urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym 
lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem 
macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem 
rodzicielskim albo ustaniem stosunku pracy przed zakończeniem roku 
akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć 
dydaktycznych 1/30 ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum 
dydaktycznego za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres,  
w którym prowadzone są w Uczelni zajęcia dydaktyczne. 

5. Do pensum dydaktycznego w pierwszej kolejności wliczane są faktycznie 
zrealizowane godziny dydaktyczne, w drugiej kolejności – godziny 
wynikające z nieobecności, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu. 

6. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności, o których mowa w ust. 3 i 4 
niniejszego paragrafu, nie mogą stanowić podstawy do ustalenia liczby 
godzin ponadwymiarowych. 

7. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia 
faktycznie przepracowanych godzin. 



8. Na równi z wykonaniem zajęć dydaktycznych traktuje się godziny 
powierzone do wykonania w ramach pensum dydaktycznego,  
a niewykonane faktycznie wskutek nieodbycia się zajęć z powodu 
ustalenia przez Rektora dnia wolnego od zajęć.  

9. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się 
po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie 
z planem, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, z tym  
że Rektor może zarządzić rozliczanie tych zajęć w krótszych okresach. 

10. Należność za godziny ponadwymiarowe wyliczana jest według stawek 
obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie 
pensum dydaktycznego. Wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż 
rok akademicki nie podlega przeliczeniu.  
 

11. Z tytułu powierzenia dodatkowych zadań nauczycielowi akademickiemu 
Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej 
inicjatywy, może przyznać nauczycielowi akademickiemu dodatek 
specjalny. Dodatek ten jest przyznawany w szczególności za pełnienie 
funkcji:  
a) opiekuna koła naukowego,  
b) pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia, 
c) pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia, 
d) pełnomocnika Rektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, 
e) koordynatora programu Erasmus+. 

12. Wypłata dodatku specjalnego następuje po zakończeniu roku akademickiego, 
po złożeniu stosownego sprawozdania z realizacji powierzonych funkcji.  

13. Wysokość dodatku specjalnego określa Rektor stosownym zarządzeniem. 

§ 6. 

Celem prawidłowego zaplanowania i rozliczania zajęć dydaktycznych 
zaliczanych do pensum przyjmuje się następujące zasady: 
1. Wykłady oraz seminaria doktorskie i magisterskie są prowadzone przez 

profesorów i doktorów habilitowanych reprezentujących określone 
dyscypliny naukowe.  

2. W przypadku niemożności obsadzenia wykładów i seminariów przez 
osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, dziekan może zlecić,  
po uprzednim zasięgnięciu opinii rady wydziału, prowadzenie tych zajęć 
innym nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni oraz 
specjalistom spoza Uczelni. Zlecenia te są sporządzane każdorazowo na 
semestr, rok akademicki lub określony cykl zajęć. 

3. Dziekani wydziałów do dnia 31 marca przekazują Prorektorowi  
ds. Studenckich aktualne plany studiów lub zmiany w planach studiów 



oraz przewidywaną liczebność studentów na początek roku akademickiego 
dla poszczególnych lat studiów. 

4. Dział Nauczania i Toku Studiów opracowuje plany zadań dydaktycznych 
dla kierunków, specjalności i lat studiów do dnia 31 maja i przekazuje 
dziekanom wydziałów. 

5. Dziekani wydziałów zlecają w formie pisemnej zajęcia dydaktyczne 
jednostkom organizacyjnym wydziału i spoza wydziału.  

6. Zlecone przez dziekana zajęcia dydaktyczne dyrektor instytutu, kierownik 
katedry/studium powierza do realizacji nauczycielom akademickim 
własnej jednostki lub innym nauczycielom wydziału, które akceptuje 
dziekan wydziału. 

7. W przypadku powierzenia nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć 
na rzecz innego wydziału, przydziału zajęć dokonuje dyrektor instytutu, 
kierownik katedry w uzgodnieniu z dziekanem wydziału, na rzecz którego 
pracownicy prowadzą zajęcia, a akceptuje dziekan własnego wydziału. 

8. Zajęcia dydaktyczne realizowane przez wydział na rzecz innych 
wydziałów rozliczane będą na zasadach ustalonych przez Rektora  
z dziekanami wydziałów.  

9. Dyrektor instytutu, kierownik katedry, działając w uzgodnieniu  
z dziekanem wydziału, może powierzyć prowadzenie wybranych zajęć 
dydaktycznych (z wyłączeniem wykładów i zajęć seminaryjnych)  
w wymiarze 60 godzin rocznie pracownikom inżynieryjno-technicznym 
posiadającym wyższe wykształcenie kierunkowe w ramach 
obowiązującego ich czasu pracy.  

10. Umowy cywilnoprawne z zakresu działalności dydaktycznej mogą być 
zawierane z pracownikami Uczelni lub specjalistami spoza Uczelni  
w przypadku, gdy zostały wypełnione pensa dydaktyczne pracowników 
Uczelni z danej dziedziny (specjalności) bądź określone zajęcia 
dydaktyczne nie mogą być wykonane przez pracowników Uczelni.  

11. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej o zatrudnienie osoby na 
umowie cywilnoprawnej opiniuje rada wydziału. Ostateczną decyzję 
podejmuje dziekan. Wniosek stanowi podstawę do przygotowania umowy 
cywilnoprawnej. Wniosek należy składać w Dziale Nauczania i Toku 
Studiów na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

12. Plany obsady dydaktycznej na rok akademicki sporządzone zgodnie  
z zasadami określonymi w § 3, obejmujące wszystkich pracowników 
jednostki (instytut, katedra, studium), należy składać w Dziale Nauczania  
i Toku Studiów do dnia 15 października, a skorygowane plany na semestr 
letni do końca lutego.  

13. Plany obsady dydaktycznej podpisuje dyrektor instytutu, kierownik 
katedry/studium, a akceptuje dziekan wydziału. W przypadku SJO  
i SWFiS plany akceptuje Prorektor ds. Studenckich. 



14. Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za taki przydział 
zajęć dydaktycznych, aby w ramach tej samej jednostki nie występowały 
niedobory pensum dydaktycznego u jednych pracowników, a u innych 
godziny ponadwymiarowe. 

15. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w miarę możliwości, powinni 
zaplanować równomierne obciążenia dydaktyczne nauczycieli 
akademickich w semestrach.  

16. W przypadku planowanego niedoboru pensum dydaktycznego  
u nauczyciela akademickiego, sposób uzupełnienia tego niedoboru 
proponuje kierownik jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu z dziekanem 
wydziału, kierownicy studium w uzgodnieniu z Prorektorem  
ds. Studenckich, a akceptuje Rektor. Uzgodnienia w tym zakresie powinny 
być dokonane po zaplanowaniu zajęć, przed rozpoczęciem roku 
akademickiego. 

17. Kierownicy jednostek organizacyjnych (instytutów, katedr, studium) 
zobowiązani są do powiadamiania na bieżąco zainteresowanych 
nauczycieli akademickich o dokonanych zmianach oraz dokonywania 
korekt planu obsady w Dziale Nauczania i Toku Studiów. 

§ 7. 

1. Podstawą rozliczenia pensum dydaktycznego jest sprawozdanie  
z wykonania zajęć dydaktycznych sporządzone po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych w roku akademickim. 

2. Sprawozdanie podpisuje nauczyciel akademicki, dyrektor instytutu, 
kierownik katedry/studium – bezpośredni przełożony i akceptuje dziekan 
wydziału. W przypadku dziekana – akceptuje Prorektor ds. Studenckich. 

3. Dział Nauczania i Toku Studiów po otrzymaniu wszystkich sprawozdań  
z danej jednostki organizacyjnej: dokonuje kontroli merytorycznej, dokonuje 
naliczenia tzw. „godzin obliczeniowych – usprawiedliwionych bądź 
zaliczonych” i rozliczenia pensum dydaktycznego, nalicza godziny 
ponadwymiarowe i przekazuje do Kwestury celem dokonania wypłaty za 
godziny ponadwymiarowe.  

4. W terminie 14 dni po wykonaniu zajęć dydaktycznych realizowanych  
w ramach umów cywilnoprawnych rachunki i protokoły z wykonania zajęć 
dydaktycznych, podpisane przez wykonawcę, kierownika jednostki 
organizacyjnej i dziekana wydziału (w przypadku SJO i SWFiS akceptowane 
przez Prorektora ds. Studenckich), należy przekazać do Działu Nauczania  
i Toku Studiów, który po kontroli merytorycznej przekazuje dokumenty do 
Kwestury w celu dokonania wypłaty. 

§ 8. 

1. Liczebność grup studenckich ustala się w sposób następujący: 



1) Wykłady należy prowadzić dla wszystkich studentów wydziału danego 
roku studiów, kierunku, specjalności lub kierunku dyplomowania,  
z uwzględnieniem warunków lokalowych. 

2) Ćwiczenia audytoryjne oraz zajęcia seminaryjne należy prowadzić  
w grupach studenckich liczących 25-30 osób. 

3) Lektoraty z języków obcych należy prowadzić w grupach studenckich 
liczących 15-20 osób. 

4) Zajęcia laboratoryjne i projektowe oraz seminaria dyplomowe należy 
prowadzić w grupach studenckich liczących 12-15 osób. 

5) Ćwiczenia terenowe związane z realizacją określonych części programu 
danego przedmiotu należy prowadzić w grupach studenckich liczących 
12-15 osób. 

6) Zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego należy prowadzić  
w grupach studenckich liczących 25-30 osób. 

7) Grupy nauki i doskonalenia pływania należy prowadzić w grupach 
studenckich liczących 10-15 osób; grupy rehabilitacji ruchowej w grupach 
liczących 8-15 osób. 

8) Grupy sportowe AZS należy prowadzić w grupach studenckich, których 
liczebność ustala Prorektor ds. Studenckich na wniosek kierownika 
studium. 

2. Liczebność grup na zajęciach studiów doktoranckich ustala dziekan 
wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich. 

3. Specjalności oraz zajęcia z przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przez 
studentów) mogą być uruchamiane i prowadzone w grupach liczących 
co najmniej 25 osób. 

4. W szczególnych przypadkach dotyczących niemożliwości realizacji procesu 
dydaktycznego według ustaleń niniejszej Uchwały, dziekan wydziału może 
zmniejszyć lub zwiększyć liczebność osób w grupach studenckich, o których 
mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.  

5. Podziału na grupy zgodnie z niniejszą Uchwałą dokonuje dziekan wydziału, 
mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne, warunki lokalowe i skutki 
finansowe. 

§ 9. 

1. Niniejsza Uchwała nie ma zastosowania do dyplomowanych bibliotekarzy 
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała  
Nr 20/2010/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r., 
zmieniona Uchwałą Nr 31/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia  
28 września 2010 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem 
tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych 



stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad i trybu 
powierzania godzin ponadwymiarowych oraz liczebności grup studenckich. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą mają zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 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) oraz odpowiednie uchwały Senatu i zarządzenia Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

4. Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi Politechniki Lubelskiej. 
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora, z mocą 

obowiązującą od roku akademickiego 2014/2015. 
 

                     
 

     Przewodniczący    
Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

R e k t o r 
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

 


