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Załącznik do uchwały nr 354 

Senatu SGH z dnia 15 lipca 2015 r. 

 

Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego 

 

1. W ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do 

przeprowadzenia w roku akademickim zajęć dydaktycznych (dalej: pensum)  

w wymiarze uzależnionym od:  

1) zajmowanego stanowiska oraz 

2) wymiaru etatu, w ramach którego nauczyciel akademicki jest zatrudniony 

przez SGH. 

2. Wymiar rocznego pensum wyrażony w godzinach, dla poszczególnych 

stanowisk, wynosi: 

Stanowisko 
Pensum  

w godzinach 

1) profesor posiadający tytuł naukowy 150 

2) profesor nieposiadający tytułu naukowego 210 
3) docent, adiunkt hab. 240 
4) adiunkt 240 

5) asystent 240 

6) starszy wykładowca 360 

7) wykładowca 360 

8) lektor 510 

9) instruktor 540 
 

3. Nauczyciel akademicki ma obowiązek prowadzenia, w ramach pensum, zajęć 

dydaktycznych we wszelkich formach. Do form zajęć dydaktycznych, 

zaliczanych do wykonania pensum,  należą w szczególności: wykłady, 

ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, proseminaria, lektoraty oraz laboratoria, w 

tym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do 

wykonania pensum zalicza się sumę godzin zrealizowanych przez nauczyciela w 

roku akademickim z uwzględnieniem mnożników przeliczeniowych ustalonych w 

ust. 17 (godziny obliczeniowe).  

4. Wymiar zajęć, zaliczanych do wykonania pensum, jest określany na podstawie 

potwierdzonej liczby godzin dydaktycznych, trwających 45-minut (dalej: godziny), 
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zrealizowanych w danym roku akademickim z uwzględnieniem odliczeń 

godzinowych i mnożników przeliczeniowych. 

5. W przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, 

nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych (obligatoryjne godziny 

ponadwymiarowe), w wymiarze nieprzekraczającym: 

1) ¼ pensum, w przypadku stanowisk wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 5; 

2) ½ pensum, w przypadku stanowisk wymienionych w ust. 1 pkt 6 – 9. 

6. Za zgodą nauczyciela akademickiego może być mu powierzone prowadzenie 

zajęć w wymiarze przekraczającym liczbę obligatoryjnych godzin 

ponadwymiarowych (fakultatywne godziny ponadwymiarowe). Wymiar godzin 

zajęć zrealizowanych przez jednego pracownika nie powinien przekraczać w 

ciągu roku akademickiego 200% pensum rocznego. 

7. Godziny ponadwymiarowe rozliczane są po dokonaniu rozliczenia godzin 

zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku, po 

zakończeniu roku akademickiego, o ile Rektor nie zarządzi rozliczania w 

krótszych okresach. Godziny ponadwymiarowe nie są realizowane w 

ramach zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 15, i są płatne w 

granicach stawek określonych przepisami prawa o wynagrodzeniach 

pracowników uczelni publicznych.  

8. Wysokość stawki godzinowej dla poszczególnych stanowisk określa Rektor 

w drodze zarządzenia. Przy ustalaniu wynagrodzenia za obligatoryjne i 

fakultatywne godziny ponadwymiarowe stosuje się takie same stawki 

godzinowe. 

9. Wynagrodzenie za godziny dydaktyczne zrealizowane w granicach pensum, 

wliczane jest do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego 

ustalonego zgodnie z przepisami o wynagrodzeniach pracowników uczelni 

publicznych. 

10. W związku z realizacją zadań dydaktycznych w SGH stosowany jest następujący 

system określania czasochłonności zadań w godzinach wykonania pensum 

dydaktycznego, z zastrzeżeniem, że każdą pracę dyplomową, wobec której 

nauczyciel akademicki sprawował opiekę promotorską, kwalifikuje się jako odrębne 

zadanie: 
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Rodzaj zadania 
Czasochłonność zadania 

w godzinach 

1) promotor pracy magisterskiej 
10 godzin za dyplomanta 
(przyznawane po obronie) 

2) promotor pracy licencjackiej 
5 godzin za dyplomanta 

(przyznawane po obronie) 

3) promotor pracy magisterskiej w języku obcym 
15 godzin za dyplomanta 
(przyznawane po obronie) 

4) promotor pracy licencjackiej w języku obcym 
7,5 godziny za dyplomanta 
(przyznawane po obronie) 

5) recenzent pracy dyplomowej na studiach 
licencjackich i magisterskich 

1 godzina za 1 recenzję 
(przyznawane pod warunkiem 

uczestnictwa w obronie) 

6) recenzent pracy dyplomowej w języku obcym 
na studiach licencjackich i magisterskich 

1,5 godziny za 1 recenzję 
(przyznawane pod warunkiem 

uczestnictwa w obronie) 

7) przewodniczący komisji przyjmującej egzamin 
licencjacki 

1 godzina za  
przeegzaminowanie 3 osób 

8) przewodniczący komisji i egzaminator  
z ekonomii w komisji przyjmującej egzamin 
magisterski 

1 godzina za  
przeegzaminowanie 2 osób 

9) przewodniczący komisji i egzaminator  
w komisji przyjmującej egzamin doktorski (z 
dyscypliny podstawowej, dodatkowej, j. 
obcego) 

1 godzina za  
przeegzaminowanie 1 osoby 

 

11. Rektor może obniżyć nauczycielowi akademickiemu wymiar pensum 

dydaktycznego w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków 

dydaktycznych nieprzewidzianych w niniejszych zasadach, a także na wniosek 

kierownika jednostki, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony lub przy 

której działa studenckie koło naukowe – z tytułu opieki nad studenckim kołem 

naukowym. 

12. Na wniosek dziekana kolegium Rektor może zastosować obniżenie wymiaru 

pensum dydaktycznego dla grupy nie większej niż 10% pracowników naukowo-

dydaktycznych kolegium o bardzo dobrych wynikach publikacyjnych (wg 

sprawozdań nauczycieli w punktach MNiSW) lub pozyskujących projekty do SGH 
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(wg kwot pozyskanych środków) w wysokości nie większej niż 50% wymiaru 

pensum określonego dla danego stanowiska. 

13. Roczny wymiar pensum nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję Rektora, 

prorektora, dziekana kolegium, prodziekana kolegium, dziekana studium albo 

prodziekana studium, wynosi: 

1) 120 godzin – jeżeli nauczyciel ten jest pracownikiem naukowo-

dydaktycznym; 

2) 240 godzin – jeżeli nauczyciel ten jest pracownikiem dydaktycznym. 

14. Łączna liczba godzin zajęć zaliczonych do pensum, polegających na 

promowaniu i recenzowaniu prac licencjackich i magisterskich (ust. 10 pkt 1 – 

6), nie może przekroczyć 240, w odniesieniu do jednego promotora lub 

recenzenta podczas jednego roku akademickiego. 

15. W przypadku niewykonania przez nauczyciela akademickiego pensum, godziny 

zrealizowanych przez niego dodatkowo zajęć dydaktycznych na: 

1) niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia;  

2) studiach podyplomowych; 

3) kursach dokształcających; 

4) szkoleniach  

– zalicza się do wykonania pensum z zastosowaniem odpowiedniego mnożnika 

przeliczeniowego zgodnie z ust. 17. 

16. Godziny zrealizowane w ramach dodatkowych zajęć dydaktycznych określonych 

w ust. 15, są finansowane ze środków uzyskanych wyłącznie z przychodów 

osiągniętych w ramach odpłatnych czynności (usług) świadczonych przez SGH w 

ramach działalności podstawowej. 

17. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych prowadzonych 

w SGH, stosuje się następujące mnożniki przeliczeniowe: 

1) wyjściowy (wartość mnożnika: 1,0) dla zajęć prowadzonych pomiędzy 

godz. 8.00 w poniedziałek a godz. 20.40 w piątek, w tym lektoratów; 

2) +0,5 (wartość mnożnika: 1,5) dla zajęć prowadzonych w językach 

obcych pomiędzy godz. 8.00 w poniedziałek a godz. 20.40 w piątek (z 

wyłączeniem lektoratów), dla zajęć prowadzonych na stacjonarnych 

studiach doktoranckich oraz dla zajęć prowadzonych w formie e-

learningowej; 
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3) +1 (wartość mnożnika: 2,0) dla zajęć prowadzonych w soboty lub 

niedziele (w tym lektoratów); 

4) +1,5 (wartość mnożnika: 2,5) dla zajęć prowadzonych w soboty lub 

niedziele w językach obcych (z wyłączeniem lektoratów) oraz dla zajęć 

prowadzonych w ramach programu CEMS. 

18. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela akademickiego, godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum 

dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska oraz decyzji kierownika 

jednostki organizacyjnej określonej w statucie SGH, które według planu zajęć 

przypadałyby w okresie tej nieobecności, kwalifikuje się, dla celów ustalenia liczby 

godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem. 

19. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 

dydaktycznego z powodu: 

1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego; 

2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem 

naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem 

od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, 

dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 

ojcowskim, urlopem rodzicielskim; 

3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego 

– zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych 1/30 rocznego 

pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, za każdy tydzień 

nieobecności przypadającej w okresie, w którym w uczelni są prowadzone 

zajęcia dydaktyczne. 

20. Godziny niewykonane faktycznie wskutek nieodbycia się uwzględnionych w 

planie studiów zajęć z powodu absencji studentów lub z powodu odwołania 

zajęć przez Rektora, zalicza się do wykonanych godzin dydaktycznych w 

ramach pensum.  

21. W przypadku prowadzenia zajęć w ramach form kształcenia określonych w ust. 15, 

z tytułu zrealizowania godzin, które nie zostały zaliczone do pensum, pracownik 

otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

zgodnie z właściwym kosztorysem.  
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22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, przysługuje w wymiarze wynikającym 

z różnicy między liczbą godzin dydaktycznych faktycznie zrealizowanych, a liczbą 

godzin pensum (w tym godzin ponadwymiarowych), oraz za przeniesienie praw 

autorskich do tych zajęć – na zasadach określonych umową. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, obejmuje łącznie wynagrodzenie za 

zrealizowanie przez nauczyciela dodatkowych zajęć w godzinach wykraczających 

ponad pensum (w tym godziny ponadwymiarowe) oraz wynagrodzenie z tytułu 

udostępnienia lub przeniesienia na SGH praw, o których mowa w ustawach oraz 

w wewnętrznych aktach prawnych SGH, dotyczących ochrony i 

komercjalizacji dóbr własności intelektualnej. 

24. Jednostka organizacyjna, do której zadań należą sprawy związane z 

rozliczaniem pensum, prowadzi system indywidualnych kont pensowych 

nauczycieli akademickich zawierających bieżącą informację o poziomie 

wykonania pensum na podstawie danych z systemów informatycznych obsługi 

dydaktyki studiów I, II i III stopnia, systemów obsługi studiów podyplomowych, 

szkoleń i kursów dokształcających. 

 


