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UCHWAŁA NR 18/2006 
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 15 maja 2006 roku 
 
 
w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz warunków  

        jego obniŜania 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz projektu Statutu Kolegium Karkonoskiego, Senat uchwala, co 
następuje: 
 

§ 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 – 450 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, 
- dyrektorzy - o 60 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1, 
- kierownicy - o 60 godzin obliczeniowych mniej od pensum ustalonego w § 1. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla osób korzystających ze zniŜki godzin nie moŜe przekroczyć 
maksymalnej stawki dla tego typu funkcji określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i 
Nauki.  

 
§ 3 

1. Rektor, na wniosek dyrektora instytutu, moŜe obniŜyć pensum dydaktyczne dla pracowników 
akademickich ustalone w § 1 maksymalnie o 60 godzin. 

2. Pracownikom posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, zaliczanym do minimum kadrowego kierunku, Rektora na wniosek dyrektora 
instytutu moŜe ustalić roczne pensum o 90 godzin niŜsze od pensum określonego w § 1. 

§ 4 
1. Pracownikowi, dla którego Kolegium Karkonoskie jest podstawowym miejscem pracy i który 

udokumentował otwarcie przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego, przysługuje 
zniŜka pensum dydaktycznego ustalonego w § 1 o 60 godzin rocznie. 

2. ZniŜkę, o której mowa w ust. 1 przydziela się pracownikowi na okres do 4 semestrów. 
3. Pracownik zobowiązany jest udokumentować postępy w pracy, przedstawiając opinię promotora 

(raz w roku). 
4. ZniŜki udziela Rektor na wniosek pracownika, zaopiniowany przez dyrektora instytutu. 
5. ZniŜka o której mowa w ust. 1 moŜe być cofnięta w chwili wydania przez promotora negatywnej 

opinii o postępach w pracy bądź nie dostarczenia opinii o postępach przez zainteresowanego 
pracownika. 
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6. 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. 

 
§ 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. 

 
§ 9 

Traci moc:  
1. Uchwała Senatu Kolegium Karkonoskiego nr 4/2000 z dnia 4 lutego 2000 roku, 
2. Uchwała Senatu Kolegium Karkonoskiego nr 37/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku, 
3. § 2 Uchwały Senatu Kolegium Karkonoskiego nr 31/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku, 
4. Zarządzenie Rektora nr 17/2000 z dnia 21 listopada 2000 roku. 
 

§ 10 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi. 
 

§ 11 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 października 2006 roku. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 

prof. zw. dr hab. inŜ. Tomasz Winnicki 


