
 UCHWAŁA NR 20/2011 
SENATU KARKONOSKIEJ PA ŃSTWOWEJ SZKOŁY WY ŻSZEJ 

 W JELENIEJ GÓRZE 
z dnia 28 listopada 2011 roku 

 
 
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków  

        jego obniżania. 
 
Podstawa prawna: art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
/Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami/, Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej  
w Jeleniej Górze 
 

§ 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 180 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- prorektor - o 120 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, 
- koordynatorzy - o 20 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1 

 
§ 3 

1. Rektor, na wniosek dziekana, może obniżyć pensum dydaktyczne nauczycielowi 
akademickiemu nie pełniącemu funkcji kierowniczej uczelni ustalone w § 1 nie więcej niż 
o 60 godzin. 

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

 
 

§ 4 
Godziny ponadwymiarowe wszystkich nauczycieli akademickich, naliczane są od poziomu 
pensum ustalonego w § 1. 
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§ 5 
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. 
 

§ 6 
Każdy 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. 
 

§ 7 
Ustala się następujące rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum 
dydaktycznego: 

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

 
§ 8 

Traci moc:  
1. Uchwała Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej nr 32/2007 z dnia 24.09.2007 

roku, 
 

§ 9 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi. 
 

§ 10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2011 roku. 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 
 
 
 
 
 
 


