Zarządzenie nr 23/2011
Rektora PWST im. L. Solskiego w Krakowie
z dnia 1 września 2011 roku

w sprawie: wysokości pensum dydaktycznego na rok akademicki 2011/2012

Działając na podstawie Uchwały nar 79/2011 Senatu PWST z dnia 18 kwietnia 2011 r.
zarządzam, co następuje:
1.
W roku akademickim 2011/2012
pensum dydaktyczne w wysokości:

nauczycieli akademickich obowiązuje

- profesor zwyczajny, nadzwyczajny, wizytujący
- adiunkt
- asystent
- starszy wykładowca
- wykładowca
- lektor
- akompaniator piosenki
- akompaniator przedm. pomocniczych
- instruktor wf

210 godzin
240 godzin
240 godzin
360 godzin
360 godzin
540 godzin
450 godzin
540 godzin
540 godzin

2. Jednostkę obliczeniową stanowi 45 min. zajęć wg ustalonego planu, niezależnie od dnia
i pory.
3. W uzasadnionych przypadkach dziekan wydziału może zobowiązać nauczyciela
akademickiego do prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.
4. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać dla pracownika naukowodydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ pensum.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości procesu
dydaktycznego, za zgodą nauczyciela akademickiego - ilość godzin może być zwiększona
ponad powyższe wielkości.
5. Nauczyciel akademicki ma obowiązek rozliczenia zajęć dydaktycznych w cyklu kwartalnym.
Nie złożenie rozliczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z roszczeń finansowych za godziny
ponadwymiarowe w danym kwartale.
6. Wypłacenie należności za godziny ponadwymiarowe następuje po zakończeniu roku
akademickiego. Wynagrodzenie obliczane jest według stawek obowiązujących w ostatnim
dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum .
7. Obniża się pensum dydaktyczne z tytułu pełnienia funkcji:
- rektora
- prorektora i dziekana

o 90 godzin
o 60 godzin

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana może obniżyć
pensum dla nauczyciela akademickiego, nie więcej jednak niż o 30 godzin.
9. Obniżenie pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia funkcji, nie daje podstaw do
roszczenia o godziny ponadwymiarowe.
10. Pedagog za przygotowanie przedstawienia dyplomowego ma zaliczone
semestralne pensum dydaktyczne. Przygotowanie przedstawienia dyplomowego, ewentualna
adaptacja lub opracowanie tekstu mogą być realizowane w ramach umowy o dzieło.
11. W przypadku osoby powtarzającej IV rok lub 9 semestr, promotorowi pracy
magisterskiej zalicza się w ramach umowy o dzieło 5 godzin dydaktycznych, zaś
recenzentowi pracy magisterskiej 2 godziny dydaktyczne.
12. W ramach obozów studenckich pedagogowi można zaliczyć 6 godzin dziennie (jedn.
oblicz. 60 minut) – dot. umowy-zlecenia.
13. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Rektor PWST
prof. Ewa Kutryś

Otrzymują:
Dziekani PWST: WA, WL, WTT i WRD
Działy Nauczania PWST: Kraków, Wrocław i Bytom
Dział Kadr
Kwestura: Kraków i Wrocław
a/a

