Uchwała Nr AR001-4-III/2017
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany oraz tekstu jednolitego uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w
sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych
Działając na podstawie art. 130, 131 oraz 151 ust. 1 pkt 6-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1571 ze zm.) uchwala
się, co następuje.
§ 1.
Ogłasza się w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr AR001-1-X/2016
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w
sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych
dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr AR001-3-I/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w
sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych;
2) uchwałą Nr AR001-3-II/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-1-X/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r. w
sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych;
3) niniejszą uchwałą, zgodnie z poniższym:
a) podstawa prawna uwzględnia rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1571 ze zm.);
b) w § 2 ust. 2 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 o brzmieniu:
„4) opiekunom sekcji sportu akademickiego – 10 godzin za przygotowanie
i uczestnictwo sekcji w Akademickich Mistrzostwa Śląska, 5 godzin za uczestnictwo
w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski oraz 5 godzin za uczestnictwo
w finałach Akademickich Mistrzostw Polski; godziny odliczane są na podstawie
zestawienia z wykazem sekcji odrębnie kobiet i mężczyzn, przygotowanego
i podpisanego przez pełnomocnika rektora właściwego do spraw sportu
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akademickiego, a zatwierdzonego przez prorektora właściwego do spraw sportu,
po zakończeniu danego roku akademickiego.”;
c) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się zapisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 30 osób Obecne 24 osoby. Głosowały 24 osoby.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę ws. zmiany oraz tekstu jednolitego uchwały Nr AR001-1X/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla
poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Rektor
prof. dr hab. Adam Zając
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Załącznik do Uchwała Nr AR001-4-III/2017
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 28 marca 2017 r.
Uchwała Nr AR001-1-X/2016
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów
zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych
Działając na podstawie art. 130, 131 oraz 151 ust. 1 pkt 6-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1571 ze zm.) uchwala
się, co następuje.
§ 1.
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, zgodnie z zasadą, że każdy zatrudniony na
pełnym etacie nauczyciel akademicki ma do przepracowania przeciętnie 156 godzin
miesięcznie, zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
przeciętnie pięć dni w tygodniu, w tym w soboty i niedziele.
2. Do zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego należy:
1) przestrzeganie przepisów ustawowych oraz przepisów obowiązujących w AWF
Katowice;
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach, studiach doktoranckich, studiach
podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach ustalonego
obowiązującego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla danego stanowiska,
prowadzenie związanej z tym dokumentacji oraz przygotowywanie kompletu
stosownych materiałów na potrzeby tych zajęć;
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze
nieprzekraczającym dla pracowników naukowo-dydaktycznych ¼, a dla pracowników
dydaktycznych ½ obowiązującego dla poszczególnych stanowisk rocznego wymiaru
zajęć dydaktycznych, prowadzenie związanej z tym dokumentacji oraz
przygotowywanie kompletu stosownych materiałów na potrzeby tych zajęć;
4) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń i innych form weryfikacji osiągniętych przez
studentów, doktorantów i słuchaczy efektów kształcenia;
5) opieka nad studentami studiującymi według indywidualnych programów studiów oraz
w ramach wymiany międzynarodowej;
6) opieka nad studenckimi kołami naukowymi;
7) opieka nad studentami uczestniczącymi we współzawodnictwie w ramach sportu
akademickiego;
8) opracowywanie podręczników, skryptów i innych materiałów dla potrzeb dydaktyki;
9) opracowywanie sylabusów przedmiotowych;
10) prowadzenie konsultacji w wymiarze co najmniej czterech godzin zegarowych
tygodniowo w okresie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym od
października do lutego, a w semestrze letnim od marca do połowy lipca i we wrześniu
w okresie sesji poprawkowej oraz co najmniej dwóch godzin zegarowych raz w
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miesiącu w soboty lub niedziele w przypadku prowadzenia zajęć na studiach
niestacjonarnych;
11) prowadzenie seminariów licencjackich, magisterskich i doktorskich, stosownie do
posiadanych kompetencji, w tym posiadanego stopnia lub tytułu naukowego;
12) promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich)
stosownie do kompetencji określonych w regulaminie studiów;
13) udział w pracach komisji egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
14) hospitowanie zajęć;
15) udział w pracach powoływanych w AWF Katowice komisji oraz grup roboczych;
16) udział w procesie badania jakości kształcenia;
17) udział w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
18) podnoszenie kwalifikacji;
19) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb związanych z realizacją zadań
naukowych, dydaktycznych lub organizacyjnych uczelni/wydziału ustalonych przez
władze uczelni i władze wydziału;
20) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb związanych z realizacją
zadań naukowych, dydaktycznych lub organizacyjnych danej jednostki organizacyjnej
ustalonych przez kierownika katedry/zakładu.
3. Do obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowodydaktycznym należy ponadto:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz publikowanie prac
naukowych;
2) wykonywanie recenzji prac naukowych i dorobku naukowego;
3) opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;
4) opieka nad osobami odbywającymi staże naukowe;
5) prowadzenie seminariów doktorskich na studiach doktoranckich;
6) pozyskiwanie środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych.
§ 2.
1. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) obowiązujący pracowników naukowodydaktycznych i dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, z zastrzeżeniem § 4,
ustala się w wymiarze:
1) profesor zwyczajny – 150 godzin dydaktycznych;
2) profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym – 180 godzin dydaktycznych;
3) profesor wizytujący – zgodnie z kontraktem;
4) profesor nadzwyczajny, adiunkt, asystent – 240 godzin dydaktycznych;
5) docent, starszy wykładowca, wykładowca – 360 godzin dydaktycznych;
6) instruktor – 540 godzin dydaktycznych.
2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum), obowiązujący pracowników naukowodydaktycznych i dydaktycznych pełniących funkcje kierowników obozów studenckich,
organizatorów obozów studenckich, kierowników studiów podyplomowych oraz autorów
planów studiów podyplomowych i kursów, ustala się odejmując od rocznego wymiaru
zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 1:
1) 5 godzin dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję
kierownika lub organizatora obozu (szkoleniowego lub w ramach studium
instruktorskiego), powołanego przez dziekana; godziny są odliczane na podstawie
zestawienia przygotowanego i podpisanego przez dziekana, po zakończeniu roku
akademickiego, w którym funkcja była pełniona;
2) 15 godzin dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu, pełniącemu funkcję
kierownika studiów podyplomowych, powołanego przez dziekana na wniosek
dyrektora Akademickiego Centrum Kształcenia; godziny są odliczane na podstawie
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

zestawienia przygotowanego i podpisanego przez dyrektora Akademickiego Centrum
Kształcenia oraz dziekana, po zakończeniu roku akademickiego, w którym było
realizowane kształcenie;
3) 15 godzin dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu, będącemu autorem planu
nowych studiów podyplomowych lub nowych kursów dokształcających, po
uruchomieniu i rozpoczęciu zajęć w ramach tych studiów lub kursów; godziny są
odliczane jednorazowo za każdy plan, na podstawie zestawienia przygotowanego
i podpisanego przez dyrektora Akademickiego Centrum Kształcenia oraz dziekana, po
zakończeniu roku akademickiego, w którym rozpoczął się pierwszy cykl kształcenia;
4) opiekunom sekcji sportu akademickiego – 10 godzin za przygotowanie i uczestnictwo
sekcji w Akademickich Mistrzostwa Śląska, 5 godzin za uczestnictwo w półfinałach
Akademickich Mistrzostw Polski oraz 5 godzin za uczestnictwo w finałach
Akademickich Mistrzostw Polski; godziny odliczane są na podstawie zestawienia z
wykazem sekcji odrębnie kobiet i mężczyzn, przygotowanego i podpisanego przez
pełnomocnika rektora właściwego do spraw sportu akademickiego, a zatwierdzonego
przez prorektora właściwego do spraw sportu, po zakończeniu danego roku
akademickiego.
Godzina dydaktyczna, w tym obliczeniowa godzina ponadwymiarowa, odpowiada
45 minutom. W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim godzina
dydaktyczna rozliczana jest przy zastosowaniu przelicznika 1,5. Zastosowanie
przelicznika nie dotyczy lektoratów języków obcych.
Roczny obowiązujący wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) ustala się proporcjonalnie
do wymiaru etatu oraz okresu zatrudnienia w danym roku akademickim.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni jako pracownicy naukowi nie realizują zajęć
dydaktycznych.
W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności
nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum
dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza
się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane
zgodnie z planem.
Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego
z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej
nieobecności w pracy związanej w szczególności z 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 albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku
akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną
trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień
nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia
dydaktyczne – biorąc pod uwagę normy czasu pracy wynikające z przepisu ustawy.
Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie
przepracowanych godzin.

§ 3.
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu
kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne
w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika
naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 obowiązującego
rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum).
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2. Liczba godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w ciągu roku akademickiego za zgodą
nauczyciela akademickiego
w wymiarze
przekraczającym
liczbę godzin
ponadwymiarowych określoną w ust. 1 nie może być większa niż 50% obowiązującego
rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) w przypadku nauczyciela
akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, profesora nadzwyczajnego i
profesora zwyczajnego. Przekroczenie progu 50% może wynikać jedynie z rozliczenia
godzin, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3-4.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalane i wypłacane jest według stawek
określonych przez rektora zarządzeniem, z zachowaniem zasad określonych w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w
sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku przekroczenia wymiaru zrealizowanych godzin ponadwymiarowych,
określonego w ust. 2, wynagrodzenie za ponadnormatywne, w stosunku do zasad
określonych w ust. 2, godziny ponadwymiarowe wypłacane jest według odrębnych stawek
określonych przez rektora zarządzeniem, w wysokości 10 % stawki, ustalonej zgodnie
z ust. 3.
5. W wyjątkowych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na przekroczenie limitu godzin,
o którym mowa w ust. 2, i tym samym, na wypłatę wynagrodzenia za ponadnormatywne
godziny ponadwymiarowe według pełnych stawek, o których mowa w ust. 3.
§ 4.
1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, będącego członkiem Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, może zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązku prowadzenia
zajęć dydaktycznych, zgodnie z art. 48 ust. 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Na wniosek nauczyciela akademickiego rektor może obniżyć roczny wymiar zajęć
dydaktycznych do 50% wymiaru, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku powierzenia
nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań dla uczelni, w szczególności
związanych z:
1) uczestnictwem w zespołach naukowo-badawczych powoływanych przez rektora
zarządzeniem, określającym tryb i zadania stawiane przed tymi zespołami;
2) realizacją projektów badawczych;
3) zadań organizacyjnych lub reprezentacyjnych;
4) pełnienie funkcji prorektora, dziekana, prodziekana.
3. Roczny wymiar godzin dydaktycznych (pensum) po obniżeniu do 50% dolnej granicy
wymiaru ustawowego, o którym mowa w ust. 2 wynosi w przypadku nauczyciela
akademickiego zatrudnionego na stanowisku:
1) profesora zwyczajnego – 75 godzin dydaktycznych;
2) profesora nadzwyczajnego z tytułem naukowym – 90 godzin dydaktycznych;
3) profesora wizytującego – zgodnie z kontraktem;
4) profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta – 120 godzin dydaktycznych;
5) docenta, starszego wykładowcy, wykładowcy – 180 godzin dydaktycznych;
6) lektora, instruktora – 270 godzin dydaktycznych.
4. Zniżka godzin ujęta zostaje w rocznym przydziale czynności nauczyciela akademickiego.
5. Osobom, korzystającym z obniżenia pensum na podstawie decyzji rektora, godziny
ponadwymiarowe i należne z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie naliczane są tylko
w przypadku rozliczenia godzin, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.
§ 5.
1. Roczny przydział zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego na dany rok
akademicki, ma formę pisemną, jest przygotowywany w czterech jednobrzmiących
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egzemplarzach (dla nauczyciela, kierownika katedry, dziekana i działu właściwego do
spraw pracowniczych) i stanowi integralną część umowy o pracę. Ustalany jest w terminie
do 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy
przez kierownika zakładu w porozumieniu z kierownikiem katedry, lub przez kierownika
samodzielnego zakładu i zatwierdzany przez kierownika katedry (samodzielnego zakładu)
i dziekana lub właściwych dziekanów w przypadku jednostek międzywydziałowych lub
przez rektora w przypadku jednostek ogólnowydziałowych. Po ustaleniu przydziałów
czynności dziekan lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej przekazuje niezwłocznie
jeden egzemplarz przydziału do Działu Spraw Pracowniczych, a do Działu Dydaktyki i
Spraw Studenckich zestawienie pensum obowiązującego podległych mu nauczycieli
akademickich wraz z liczbą zaplanowanych godzin ponadwymiarowych. Korekt
przydziału zajęć dydaktycznych dokonuje się w terminach uzasadnionych zmianą liczby
godzin dydaktycznych.
2. W rocznych przydziałach zajęć dydaktycznych uwzględnia się godziny dydaktyczne,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-3 oraz w § 6 ust. 2, ujęte w rozkładach zajęć
dydaktycznych i realizowane w grupach zajęciowych wykładowych, dziekańskich,
ćwiczeniowych lub klinicznych.
3. W przypadku braku godzin dydaktycznych do pensum nauczyciela dziekani, wspólnie
i w porozumieniu, przydzielają temu nauczycielowi godziny dydaktyczne na innym
wydziale, jeżeli posiada on wymagane kwalifikacje. Godziny dydaktyczne wypracowane
przez nauczyciela akademickiego poza macierzystą jednostką (zakładem, samodzielnym
zakładem, katedrą, wydziałem), rozliczane są w jednostce macierzystej (zakładzie,
katedrze, wydziale), czyli tej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
4. Powierzanie prowadzenia zajęć, na zasadzie umów cywilnoprawnych, osobom
niezatrudnionym w AWF Katowice jest możliwe jedynie w przypadku braku odpowiednio
wykwalifikowanej kadry wśród zatrudnionych, niezależnie od miejsca zatrudnienia
(wydziału lub innej jednostki organizacyjnej pozawydziałowej).
§ 6.
1. Faktycznie zrealizowane godziny dydaktyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-3,

z wyłączeniem godzin za seminaria, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 11, rozliczane są
regularnie po ich wypracowaniu, w formie elektronicznej i pisemnej, na ujednoliconym
druku, odrębnie dla każdego miesiąca danego roku akademickiego, w terminie do 10 dnia
miesiąca, następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Nie rozlicza się godzin,
o których mowa w § 2 ust. 6-7. Kierownik jednostki (katedry, samodzielnego zakładu)
rozlicza godziny w formie elektronicznej, którą przesyła do Działu Dydaktyki i Spraw
Studenckich. Wydruk rozliczenia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisywany
jest przez nauczyciela akademickiego i kierownika jednostki. Jeden egzemplarz pozostaje
w katedrze (samodzielnym zakładzie), drugi przekazywany jest dziekanowi,
2. Dodatkowo, po zakończeniu roku akademickiego, rozliczane są w formie pisemnych
zestawień, składanych do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich w terminie do 10
października następnego roku akademickiego, godziny dydaktyczne:
1) w przypadku zajęć na studiach podyplomowych trenerskich i kursach dokształcających
instruktorskich organizowanych dla pojedynczych osób, realizujących program
indywidualnie – 10% godzin dla każdego przedmiotu, na podstawie zestawienia
przygotowanego i podpisanego przez dyrektora Akademickiego Centrum Kształcenia
i zatwierdzonego przez dziekana;
2) w przypadku zajęć specjalistycznych w danym sporcie w ramach studium
zawodowego trenerskiego dla studentów, realizujących program indywidualnie – 10%
godzin w danym semestrze, na podstawie zestawienia podpisanego przez kierownika
katedry, właściwej dla prowadzenia zajęć i zatwierdzonego przez dziekana;
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3) (uchylony);
4) (uchylony).
3. Rozliczenie faktycznie zrealizowanych godzin dydaktycznych, oraz ustalenie liczby
godzin ponadwymiarowych po odliczeniu godzin, o których mowa w § 2 ust. 6-7,
następuje po zakończeniu roku akademickiego. Rozliczenie roczne zatwierdza prorektor
właściwy do spraw dydaktyki. Po dokonaniu rozliczenia przyznaje się wynagrodzenie za
pracę w godzinach ponadwymiarowych, według stawek i w terminach ustalonych przez
rektora zarządzeniem.
§ 7.
Tracą moc:
1) uchwała Nr AR001-2-IX/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli
akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w
tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania
godzin dydaktycznych;
2) uchwała Nr AR001-2-XI/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr AR001-2IX/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 29 września
2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,
rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru
zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych;
3) uchwała Nr AR001-9-IX/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach z dnia 27 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr AR001-2IX/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 29 września
2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich,
rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru
zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych.
§ 8.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się zapisy ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 2063 ze zm.).
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