
Nr  1/2004/IV 
  

U C H W A Ł A 
Senatu Politechniki Lubelskiej  

z dnia 17 czerwca 2004 r. 
 
 
 

w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005 
 
 
 
 
 Senat Politechniki Lubelskiej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2004 r. 
zgodnie z art. 101 ust. 2 z dnia 12 września 1990 r. ustawy o szkolnictwie 
wyższym,  u c h w a l a   co  następuje: 
 
 
I. Obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego     
 

1. Obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego  nauczycieli  akademickich 
    zatrudnionych na podstawie mianowania, dla poszczególnych stanowisk 
    wynosi (w godzinach obliczeniowych) : 
     -    profesor z tytułem naukowym    150 
     -    doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku  

               profesora nadzwyczajnego     180 
 -   docent, adiunkt, asystent     210 
 -   starszy wykładowca doktor     330 
 -   starszy wykładowca      360 
 -   wykładowca       360 
 -    lektor         500 
 -   instruktor        540 
  

2. Nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej na 
podstawie umowy o pracę oraz w wymiarze części etatu obowiązuje  
w rozliczeniach maksymalny wymiar pensum  wynikający z ust. 3, art. 101 
ustawy o szkolnictwie wyższym. Nauczyciela akademickiego, który po 
nabyciu uprawnień emerytalnych podjął pełnoetatowe zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora  tylko  w Politechnice 
Lubelskiej i nie dłużej niż do ukończenia 70 roku życia, obowiązuje 
pensum dydaktyczne  odpowiednio 150 lub 180 godzin rocznie. 
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II. Wymiar zajęć nauczycieli akademickich 
 
     Do  pełnego wymiaru zajęć nauczycieli akademickich  zalicza się : 

1. Obowiązujące pensum dydaktyczne ustalone w godzinach obliczeniowych 
odpowiadających 45 minutom, do których zalicza się: wykłady, ćwiczenia 
audytoryjne, zajęcia konwersatoryjne, seminaria, zajęcia laboratoryjne, 
zajęcia projektowe, lektoraty języków obcych, zajęcia lekcyjne  
z wychowania fizycznego, ćwiczenia terenowe, praktyki. 

 
2. Inne zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się : indywidualne 

konsultacje ze studentami w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 
przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów oraz udział w egzaminach 
komisyjnych studentów, recenzowanie prac dyplomowych studentów, 
sprawdzanie prac kontrolnych, przewodniczenie komisji oraz 
uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów dyplomowych. 

 
3. Zajęcia organizacyjne niezbędne do prowadzenia dydaktyki.  

 
4. Pozostałe prace wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym. 

 
 
III. Zasady obniżania pensum dydaktycznego             

 
1. Dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję rektora, prorektora,   

dziekana, prodziekana, członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
KBN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych ustala się 
roczne pensum  w wysokości 120 godzin obliczeniowych rocznie. 

 
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony  na podstawie mianowania,  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych stanem jego 
zdrowia, może uzyskać obniżenie obowiązującego wymiaru zajęć 
dydaktycznych maksymalnie o 1/3 pełnego wymiaru tych zajęć. Decyzję w 
tej sprawie podejmuje rektor, na wniosek zainteresowanego nauczyciela 
akademickiego, pozytywnie zaopiniowany przez radę wydziału. 

Nauczyciel akademicki, któremu obniżono obowiązkowy wymiar 
zajęć dydaktycznych z tego tytułu, nie może prowadzić zajęć 
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. 

 
     3.  Pensum dydaktyczne nie może być niższe od 120 godzin obliczeniowych   

rocznie. 
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IV.  Zasady ustalania godzin obliczeniowych     
  
      45 minut zajęć według ustalonego planu zajęć dydaktycznych, zwanych 
      dalej zajęciami, stanowi jedną godzinę obliczeniową z następującymi    
      wyjątkami : 
      1.  Z tytułu zajęć dydaktycznych prowadzonych : 

a) w formie ćwiczeń terenowych, których wymiar nie został określony  
w planach studiów liczbą godzin obowiązującą studenta, zalicza się  
20 godzin obliczeniowych za każdy tydzień trwania tych zajęć. 
Liczba godzin ulega zwiększeniu o 10 godzin za każdy tydzień trwania  
zajęć, jeżeli zajęcia odbywać się będą poza siedzibą uczelni. 
 

b) w formie sekcji sportowych i obozów sportowych i sportowo-
szkoleniowych, których wymiar nie został określony w planach studiów 
zalicza się średnio 60 godzin/semestr za każdą sekcję sportową  
(do dyspozycji kierownika Studium) i do 15 godzin za każdy tydzień 
obozu sportowego. 

 
2. Nauczycielowi akademickiemu, sprawującemu opiekę nad co najmniej 

10-osobową grupą studentów odbywających studencką  praktykę zawo-
dową organizowaną przez uczelnię lub indywidualnie, zalicza się            
5 godzin obliczeniowych za każdy tydzień praktyki odbywającej się 
poza Politechniką Lubelską.  

        Z tytułu pełnienia funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych, za 
jedną grupę ćwiczeniową, zalicza się nauczycielowi akademickiemu 10 
godzin obliczeniowych za praktykę dwutygodniową i 15 godzin 
obliczeniowych za praktyki 4-5 tygodniowe. 

 
 3. Nauczycielom akademickim z tytułu pełnionych funkcji zalicza się 

następujące liczby godzin obliczeniowych: 
a) pełnomocnikowi rektora ds. cudzoziemców              10 godzin rocznie 
b) pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk studenckich  30 godzin rocznie 
c) opiekunowi koła naukowego                                     20 godzin rocznie 
d) opiekunowi naukowemu studiów indywidualnych   10 godzin rocznie 

                                                                                  za każdego studenta 
lecz nie więcej niż 30 godzin rocznie 

e) kierownikowi zakładu powołanego w ramach 
    katedry, kierującemu co najmniej 10 osobową 
    grupą pracowników                                                    30 godzin rocznie 

     Kierownik katedry, kierujący zakładem w ramach tej katedry, nie 
uzyskuje z tego tytułu obniżenia pensum. 
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4. Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej w tym również prowadzenia 

konsultacji i opieki nad studentem przygotowującym pracę w czasie 
określonym w planie studiów, po pozytywnej ocenie tej pracy, zalicza 
się nauczycielowi akademickiemu godziny obliczeniowe, które stanowią 
uzupełnienie jego pensum dydaktycznego, w liczbie 15 godzin oblicze-
niowych za każdą pracę dyplomową. 

 
       5. Nauczyciel akademicki, który zrealizował swoje pensum dydaktyczne, za 
           prowadzenie prac dyplomowych otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe 

określone przez rektora. Ustalenia te dotyczą również prac zespołowych. 
 
 
  V.  Zasady dodatkowe dotyczące pensum 
 

 1.Nauczycielowi akademickiemu, który zrealizował swoje pensum   
dydaktyczne przysługuje dopłata do wynagrodzenia odpowiednio do 
liczby zrealizowanych godzin.  

   Wysokość dopłaty za jedną godzinę zrealizowanych zajęć, wynosi    
odpowiednio: 
a) w dni ustawowo wolne od pracy                        70%  stawki za godzinę 
b) w języku obcym                                                100% stawki za godzinę 
c) na studiach doktoranckich                                 100% stawki za godzinę 
d) w przypadku wykładów prowadzonych 
    przez adiunktów po raz pierwszy                        25% stawki za godzinę 
    po mianowaniu na to stanowisko                                   
e) w przypadku, gdy wykład kończy się egzaminem lub zaliczeniem, 

dopłata w danym semestrze wynosi odpowiednio przy liczebnościach 
grup studenckich: 
- od   70 – 100 osób   20%  stawki za godzinę  
- od 101 – 140 osób   30%      „                „                   
- powyżej  140 osób   40%      „                „                    

 
2. Każda dopłata obliczana jest od podstawowej stawki za godzinę    

ponadwymiarową. 
 
  

VI.   Obsada dydaktyczna 
 

1. Wykłady oraz seminaria doktorskie i magisterskie są prowadzone przez 
profesorów i doktorów habilitowanych reprezentujących określone 
dyscypliny naukowe. 
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2. W przypadku niemożliwości obsadzenia wykładów i seminariów (przez 
osoby wymienione pkt. 1) dziekan może zlecić, po uprzednim 
zasięgnięciu opinii rady wydziału, prowadzenie tych zajęć innym 
nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni oraz osobom spoza 
uczelni. Zlecenia te są sporządzane każdorazowo na semestr, rok 
akademicki lub określony cykl zajęć. 

 
3. Dyrektor instytutu, kierownik katedry, działając w uzgodnieniu               

z dziekanem wydziału, powierza 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. 

 
4. W przypadku wystąpienia niedoborów dydaktycznych u pracownika 

instytutu, katedry, dyrektor instytutu, kierownik katedry w porozumieniu 
z dziekanem wydziału podejmie kroki dla znalezienia właściwego 
obciążenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego. 

 
5. W szczególnych przypadkach przy braku godzin dydaktycznych  

w instytucie/katedrze w rozliczeniu zajęć dydaktycznych, godziny  
z tytułu prowadzenia prac dyplomowych i opieki nad studiami 
prowadzonymi według indywidualnego toku studiów mogą uzupełniać 
pensum dydaktyczne. Nie mogą one jednak przekraczać 30% 
obowiązującego pensum dydaktycznego. 

 
 
 VII.   Liczebność grup studenckich 
  

    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, zajęcia seminaryjne, konwersatoria należy 

prowadzić w grupach studenckich liczących 25-30 osób. Dziekan może 
zwiększyć liczebność grup ćwiczeń audytoryjnych i konwersatoriów. 

 
3. Lektoraty z języków obcych należy prowadzić w grupach studenckich 

liczących 15-20 osób. 
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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 wychowania fizycznego – w grupach określonych odrębnymi 

przepisami. 
 
7. Liczebność grup studenckich na wykładach i  zajęciach obieralnych 

ustala  każdorazowo dziekan wydziału, z tym, że grupy nie mogą być 
mniej liczne od ustalonych w pkt.2. 

 
8. Uchyla się wszystkie dotychczasowe decyzje zezwalające na ustalenie 

mniejszej liczby osób w grupach studenckich niż wymienione                
w punktach 1-7. 

 
9. W szczególnych przypadkach, dotyczących niemożliwości realizacji 

procesu dydaktycznego według punktów 1-7, ostateczną decyzję 
podejmuje dziekan wydziału. 

 
 

VIII.   W zależności od sytuacji finansowej wydziałów rady wydziałów mogą     
wnioskować do Senatu o podejmowanie uchwał zmieniających ustalenia 
zawarte  w  rozdziale III  i IV niniejszej uchwały. 

 
IX.   Traci moc uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 3.07.2003 r.  

w sprawie pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004 (tekst 
jedn. uchwały z dnia 20.11.2003 r.). 

  
 

   Przewodniczący 
          Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 
                  R e k t o r 
          dr hab. inż.  Józef Kuczmaszewski, prof. PL 

 


