Uchwała nr 112
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych
nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych
dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
a także ustalania liczebności grup zajęciowych

Na podstawie § 191 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w związku z art. 130
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji do spraw Kształcenia,
Senat uchwala co następuje:
§1
Pojęcia i definicje
1. Pensum — to obowiązkowa w roku akademickim liczba godzin dydaktycznych nauczyciela
akademickiego, ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu).
2. Godzina dydaktyczna — jest równa 45 minutom.
3. Dziekan — używane w niniejszej uchwale określenie dziekan, w zakresie spraw objętych
niniejszą uchwałą, stosuje się odpowiednio do dziekana wydziału oraz dyrektora/kierownika
jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, w której realizowany jest proces
dydaktyczny lub osób przez niego upoważnionych do wykonywania określonych zadań.
4. Zajęcia ponadwymiarowe — zajęcia prowadzone w wymiarze przekraczającym ustalony
zgodnie z niniejszą uchwałą roczny wymiar pensum, za które przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
5. Okres rozliczenia pensum — okres rozliczeniowy odpowiadający okresowi jednego roku
akademickiego.
6. Obniżenie pensum — obniżenie wymiaru pensum w danym roku akademickim.
7. Macierzysta jednostka — wydział, jednostka ogólnouczelniana lub międzywydziałowa
o charakterze dydaktycznym, która dokonuje rozliczenia pensum zatrudnionych w niej
nauczycieli akademickich.
8. Współczynnik przeliczeniowy — mnożnik godzin dydaktycznych inny od 1.
9. Studia wyższe — studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie.

§2
Obowiązki dydaktyczne nauczyciela akademickiego
1. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwanego dalej uczelnią,
wykonuje obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
przepisów wykonawczych uczelni oraz przestrzega dobrych obyczajów akademickich,
postępuje zgodnie z etosem nauczyciela akademickiego i dba o wysoką jakość
prowadzonego kształcenia.
2. Do obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego należą:
1) przygotowanie i prowadzenie zajęć powierzonych w ramach pensum dydaktycznego
lub zajęć ponadwymiarowych oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych
z realizacją tych zajęć, w szczególności:
a) terminowe sporządzanie i udostępnianie (w systemie USOSweb) sylabusów,
b) przygotowanie, w zakresie niezbędnym, materiałów do prowadzenia zajęć,
c) weryfikowanie efektów kształcenia i ich dokumentowanie, w szczególności
w indeksie studenta lub doktoranta i w systemie USOS;
2) dbanie o jak najwyższą jakość kształcenia, w szczególności poprzez:
a) wykorzystywanie dla celów dydaktycznych najnowszych osiągnięć danej dyscypliny
nauki, zwłaszcza wyników badań własnych lub innych pracowników macierzystej
jednostki,
b) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie dydaktyki i umiejętności
pedagogicznych, w szczególności uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach
służących podnoszeniu kompetencji dydaktycznych,
c) wykonywanie czynności i procedur przewidzianych przez wewnętrzny system
zapewniania jakości kształcenia;
3) prowadzenie konsultacji dla studentów i doktorantów, z uwzględnieniem poniższych
zasad:
a) konsultacje prowadzone są w semestrze, w którym nauczyciel akademicki prowadzi
zajęcia dydaktyczne,
b) terminy i czas konsultacji należy dostosować do potrzeb studentów i doktorantów,
c) minimalny czas konsultacji to 90 minut tygodniowo,
d) w miarę potrzeby, w szczególności podczas sesji egzaminacyjnych, należy
wydłużyć czas konsultacji lub zwiększyć ich częstotliwość w taki sposób, aby
umożliwić wszystkim chętnym studentom i doktorantom udział w konsultacjach,
e) nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na studiach niestacjonarnych lub
podyplomowych jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji w terminach
i godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników tych studiów,
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f) nauczyciel akademicki zobowiązany jest do udostępnienia do wiadomości studentów
i doktorantów w miejscu publicznie dostępnym w macierzystej jednostce oraz
umieszczenia na stronie internetowej tej jednostki i w USOSweb harmonogramu
konsultacji na początku każdego semestru, nie później niż w drugim tygodniu jego
trwania;
4) realizacja powierzonych przez dziekana innych zadań związanych z procesem
dydaktycznym, a w szczególności:
a) udział w egzaminach komisyjnych,
b) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi poza seminarium dyplomowym,
c) recenzowanie prac dyplomowych,
d) sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według Indywidualnego Toku
Studiów,
e) sprawowanie opieki nad kołami naukowymi,
f) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
g) pełnienie funkcji opiekuna grupy lub roku.
3. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany ponadto pełnić powierzone mu przez dziekana
lub Rektora obowiązki związane z organizacją i zarządzaniem procesem kształcenia,
w tym w szczególności:
1) praca w komisjach rekrutacyjnych;
2) praca w zespołach odpowiedzialnych za jakość kształcenia;
3) praca w ciałach kolegialnych powołanych przez władze uczelni lub jednostki;
4) opracowywanie i aktualizowanie programów kształcenia, harmonogramów zajęć;
5) opracowywanie materiałów na potrzeby akredytacji.
4. Za wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. f i ust. 3 pkt 1 nauczyciel
akademicki może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o odrębne przepisy.
5. Przy powierzaniu nauczycielom akademickim obowiązków, o których mowa w niniejszym
paragrafie dziekan powinien dążyć do możliwie równego obciążenia wszystkich pracowników
danej jednostki.
§3
Pensum
1. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego uzależniony jest od zajmowanego stanowiska
i wynosi:
1) na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego
zatrudnionego w ramach stosunku pracy, adiunkta, asystenta — 210 godzin
dydaktycznych;
2) na stanowiskach starszego wykładowcy, wykładowcy — 360 godzin dydaktycznych;
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3) na stanowiskach lektora, instruktora — 540 godzin dydaktycznych.
2. Rektor może obniżyć nauczycielowi akademickiemu roczny wymiar zajęć dydaktycznych,
z tym że obniżenie pensum udzielane jest:
1) na wniosek nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez właściwego dziekana
wydziału;
2) wyłącznie nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy;
3) jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki, chyba że obniżenie
pensum przez dłuższy okres wynika z zobowiązań umownych dotyczących realizacji
projektów badawczych krajowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich.
Obniżając pensum Rektor powierza nauczycielowi akademickiemu wykonanie ważnych
zadań lub realizowanie projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych w statucie.
3. Senat Uniwersytetu Śląskiego może obniżyć pensum Rektorowi na okres roku akademickiego
albo kadencji.
4. Do pensum nauczyciela akademickiego zalicza się zajęcia prowadzone na stacjonarnych
studiach wyższych i studiach doktoranckich.
5. Dopuszcza się zaliczenie do pensum zajęć realizowanych na niestacjonarnych studiach
wyższych i studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych z uwzględnieniem
tego w kosztach studiów.
6. Nauczyciel akademicki może realizować część pensum w szkole lub placówce oświatowej
w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, po spełnieniu wymogów określonych przez
Rektora.
7. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach
ponadwymiarowych, z tym że w przypadku obniżenia pensum wynagrodzenie to przysługuje
za liczbę godzin przekraczających pensum określone w ust. 1.
§4
Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału ustala dla każdego kierunku liczebność grup
zajęciowych na studiach i studiach doktoranckich. Dziekan kieruje się koniecznością
zapewnienia najwyższej jakości kształcenia oraz bierze pod uwagę uwarunkowania finansowe
wydziału.
§5
1. W przypadku prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych w języku
obcym stosuje się w ramach rozliczania pensum współczynnik przeliczeniowy 2.
2. Współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
1) zajęć prowadzonych standardowo w językach obcych, na kierunkach filologicznych;
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2) lektoratów języków obcych;
3) zajęć prowadzonych przez rodzimych użytkowników danego języka.
3. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może określić współczynnik przeliczeniowy
rozliczania pensum inny niż 1.
4. Przepisy ustępów 1-3 stosuje się odpowiednio do zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
§6
Sposób planowania i dokumentowania rozliczania pensum w roku akademickim oraz
wykorzystanie do tego celu środków technicznych określa Rektor.
§7
1. Tracą moc:
1) uchwała nr 5 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie
planu studiów, obsadzania i oceny zajęć dydaktycznych oraz opłat administracyjnych
(z późn. zm.);
2) uchwała nr 93 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie
wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich (z późn. zm.);
3) uchwała nr 11 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie
zaliczania do pensum dydaktycznego zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
4) uchwała nr 38 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie
zaliczania do pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich zajęć prowadzonych
poza uczelnią;
5) uchwała nr 52 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
sposobu zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć prowadzonych
w językach obcych;
6) uchwała nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie
zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (z późn. zm.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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