
 1 

UCHWAŁA NR 32/2007 
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 24 września 2007 roku 
 
 
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków  

        jego obniŜania. 
 
Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365/, Statut Kolegium Karkonoskiego. 
 

§ 1 
Wysokość pensum rocznego określona jest w godzinach obliczeniowych, gdzie jedna godzina 
obliczeniowa równa się 45 minutom zajęć dydaktycznych. 
Ustala się następujące wysokości rocznego pensum dydaktycznego dla pracowników 
dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku: 

1) profesor zwyczajny – 240 godzin obliczeniowych rocznie, 
2) profesor nadzwyczajny – 240 godzin obliczeniowych rocznie, 
3) profesor wizytujący – 240 godzin obliczeniowych rocznie, 
4) docent – 240 godzin obliczeniowych rocznie, 
5) starszy wykładowca – 300 godzin obliczeniowych rocznie, 
6) wykładowca – 360 godzin obliczeniowych rocznie, 
7) asystent – 360 godzin obliczeniowych rocznie, 
8) lektor lub instruktor – 540 godzin obliczeniowych rocznie. 
 

§ 2 
1. Ustala się roczne pensum dla osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni: 

- rektor – o 120 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- prorektorzy - o 90 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- dziekani - o 60 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- prodziekani – o 50 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- dyrektor Międzywydziałowego Centrum Praktyk Zawodowych – o 40 godzin 

obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- kierownicy - o 30 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1. 

 
§ 3 

1. Rektor, na wniosek dziekana, moŜe obniŜyć pensum dydaktyczne dla jednego nauczyciela 
akademickiego ustalone w § 1 maksymalnie o 60 godzin. 

2. Łączna liczba obniŜonego pensum dydaktycznego w roku akademickim nie moŜe 
przekroczyć 240 godz. na jednym kierunku studiów. 

 
§ 4 

Pracownikowi, dla którego Kolegium Karkonoskie jest podstawowym miejscem pracy i który 
udokumentował otwarcie przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego, Uczelnia 
ze specjalnego funduszu stypendialnego udziela stypendium pokrywające 50% kosztów 
prowadzenia przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego, przekazywanego na 
rzecz uczelni, w której pracownik otworzył przewód lub postępowanie, po opłaceniu przez 
pracownika pierwszych 50% kosztów i w momencie wyznaczenia daty obrony stosownego 
dyplomu. 
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§ 5 
Godziny ponadwymiarowe wszystkich nauczycieli akademickich, naliczane są od poziomu 
pensum ustalonego w § 1. 
 

§ 6 
Pracownikom dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora 
nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego przydziela się przede wszystkim zajęcia w 
formie wykładów oraz seminariów. Ustalenie to nie dotyczy osób zaliczanych do minimum 
kadrowego dla kierunku kształcenia lub kierunku kształcenia i specjalności. 
 

§ 7 
KaŜdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do ustalenia minimum 2 godzin 
dydaktycznych w tygodniu jako godziny konsultacyjne dla studentów. Zatrudnieni w 
niepełnym wymiarze czasu lub na umowę zlecenie – 1 godzinę dydaktyczną tygodniowo. 
 

§ 8 
Ustala się następujące rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum 
dydaktycznego: 

1) wykłady, 
2) ćwiczenia, 
3) laboratoria, 
4) seminaria, 
5) projekty, 
6) zajęcia praktyczne. 

 
§ 9 

Traci moc:  
Uchwała Senatu Kolegium Karkonoskiego nr 28/2007 z dnia 18 czerwca2007 roku. 
 

§ 10 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi. 
 

§ 11 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 października 2007 roku. 
 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 


