
Uchwała Senatu 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Nr 17/2021/2022 

z dnia 27 września 2022 r. 
w sprawie zasad naliczania, wysokości pensum i wynagradzania nauczycieli 

akademickich w roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie 

 

Działając na podstawie § 20 ust. 7 pkt 7 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Senat uchwala zasady naliczania, wysokości pensum i wynagradzania nauczycieli 

akademickich w roku akademickim 2022/2023 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie, określone w załączniku numer 1 do niniejszej Uchwały.   

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Senatu nr 13/2020/2021 z 

dnia 23 września 2021 roku. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie 

 

Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr1  

do uchwały Senatu nr 17 /2021/2022  

z dnia 27.09.2022 roku 

  

ZASADY 

naliczania, wysokości pensum i wynagradzania nauczycieli akademickich w roku 

akademickim 2022/2023 

 

§ 1 

1. Pensum to obowiązkowy w roku akademickim wymiar zajęć nauczyciela akademickiego, 

ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu). 

2. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych, organizacyjnych i składa się z: 

a) pensum ogółem,  

b) pensum dydaktycznego. 

3. Pensum dydaktyczne - zajęcia spełniające następujące warunki: 

– wpisane do programu studiów; 

– umieszczane w tygodniowym planie zajęć; 

– praktyki, obowiązkowe dla danego kierunku studiów. 

4. Pozostałe obciążenia niewchodzące w skład pensum dydaktycznego do wysokości pensum 

ogółem ustala Dziekan. 

5. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego uzależniony jest od zajmowanego stanowiska  

i wynosi w roku akademickim 2022/2023 : 

a) dla nauczycieli akademickich o statusie badawczo – dydaktycznym:    

Tytuł/stopień naukowy Wymiar pensum 

ogółem  I etat 

w tym wymiar pensum 

dydaktycznego I etat 

Profesor z tytułem naukowym 
300 150 

Doktor habilitowany 

zatrudniony  

na stanowisku profesora uczelni 

340 170 

Doktor zatrudniony na 

stanowisku profesora uczelni 

340 170 

Doktor zatrudniony na 

stanowisku adiunkta 

480 240 

Magister zatrudniony na 

stanowisku asystenta  

540 270 

 

 



b) dla nauczycieli akademickich o statusie dydaktycznym: 

 

Tytuł/stopień naukowy 

Wymiar pensum 

ogółem I etat 

w tym wymiar pensum 

dydaktycznego I etat 

Profesor z tytułem naukowym 340 170 

Doktor habilitowany 

zatrudniony  

na stanowisku profesora 

uczelni 

400 200 

Doktor zatrudniony na 

stanowisku profesora uczelni 
400 200 

Doktor zatrudniony na 

stanowisku adiunkta 
600 300 

Magister zatrudniony na 

stanowisku asystenta 
660 330 

Lektor/Instruktor   540 

 

6. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego może zostać obniżony w innym, niż 

określony w ust. 5 wymiarze, na podstawie decyzji Rektora i Kanclerza na dany rok 

akademicki, w razie zaistnienia istotnych przyczyn.  

7. Ustala się dla nauczycieli akademickich – praktyków, realizujących zajęcia w ramach 

współpracy Uczelni ze środowiskiem społeczno – gospodarczym, minimalny wymiar 

pensum niezbędny do zatrudnienia w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy w 

pełnym wymiarze czasu pracy:  

Stanowisko  
Nauczyciel akademicki o statusie 

badawczo – dydaktycznym  

Nauczyciel akademicki  

o statusie dydaktycznym 

Wykładowca 
praktyk 

120-150 150-170 

8. Godzina dydaktyczna jest równa 45 minutom. 

9. Godziny ponadwymiarowe – godziny prowadzone w wymiarze przekraczającym ustalony 

zgodnie z niniejszą Uchwałą roczny wymiar pensum dydaktycznego, za które przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie, z tym że w przypadku: 

a) obniżenia pensum – wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za 

godziny realizowane powyżej obowiązkowego na danym stanowisku (pełnego) 

pensum określonego w ust.5; 

b) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe przysługuje po przekroczeniu ustalonego wymiaru pensum. 



10. Okres rozliczenia pensum – okres rozliczeniowy odpowiadający okresowi jednego roku 

akademickiego. 

11. Obniżenie przez Rektora obowiązkowego rocznego wymiaru pensum, może być 

udzielone tylko nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 

pracy (cały etat), dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu 

Ustawy. 

12. Pensum ogółem nauczyciela akademickiego składa się z dwóch części:  

a) Pensum dydaktycznego 

b) Pensum organizacyjno – administracyjnego.  

12.1 Pensum dydaktyczne obejmuje m.in.:  

a) wykłady, 

b) ćwiczenia,  

c) laboratoria, 

d) e-learning 

e) seminaria 

f) przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń przewidzianych w programie 

kształcenia  

g) inne formy bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem akademickim  

(z wyłączeniem konsultacji);  

12.2. Pensum organizacyjno – administracyjne obejmuje:  

a) aktualizację sylabusów,  

b) opracowanie pytań/problemów do Banku Pytań Egzaminacyjnych,  

c) konsultacje, 

d) udział w pracach komisji, zespołów na Wydziale i Uczelni,  

e) prowadzenie kół naukowych ze studentami, organizacja konferencji z udziałem 

studentów; 

f) tutoring 

g) nadzór nad praktykami studenckimi; 

h) inne prace zlecone przez Dziekana, np. realizacja zadań w projektach Uczelni;  

13. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik 

jednostki organizacyjnej określonej w Statucie. 

14. Rektor powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonanie ważnych zadań dla 

Uczelni, w tym także związanych z pełnieniem funkcji Prorektora, Dziekana, może 

obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań. 



15. Nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

wyjątkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może uzyskać obniżenie 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, maksymalnie o 1/3 pełnego wymiaru 

zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor, na wniosek zainteresowanego 

nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana. Nauczyciel akademicki, 

któremu obniżono obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych z tego tytułu, nie może 

prowadzić zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.  

16. Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani wydziałów w związku z pełnioną funkcją mogą 

uzyskać obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych o ½ .  

17. Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani wydziałów mogą uzyskać zwiększenie 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych o ½ obniżonego wymiaru zajęć 

dydaktycznych. 

18. Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani wydziałów wykonują prace administracyjne w 

wymiarze 30 godzin tygodniowo.  

19. Prorektorzy i Dziekani wydziałów przedstawiają Rektorowi w terminie do dnia 15 lipca 

każdego roku propozycje obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla osób realizujących 

szczególnie ważne zadania dla wydziału lub duże projekty badawcze. 

20. W przypadku uzyskania zgody na obniżenie pensum dydaktycznego, za realizację godzin 

ponadwymiarowych wynagrodzenie przysługuje za godziny ponadwymiarowe 

realizowane powyżej pensum określonego w § 1. 

 

§ 2  

1. Do obowiązkowych etapów realizacji procesu dydaktycznego należą: 

a) planowanie obciążeń dydaktycznych zakończone najpóźniej do 15 lipca roku 

akademickiego poprzedzającego rok akademicki dla którego sporządzany jest 

plan; 

b) przydzielanie nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych do realizacji, 

c) monitorowanie realizacji zaplanowanego pensum oraz dokonanie ewentualnej 

korekty planu;  

d) obowiązkowe przygotowanie kursu na platformie e-lerningowej Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie zgodnym z Zarządzeniem Rektora.  

e) umieszczanie kursu na platformie e-lerningowej Wyższej Szkoły Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie przed rozpoczęciem zajęć.  Treści muszą być aktualizowane 

na bieżąco.  



f) złożenie przez nauczyciela akademickiego sprawozdania końcowego z wykonania 

pensum; raportowanie na bieżąco przeprowadzonych zajęć w Wirtualnym 

Dziekanacie w zakładce „Plany zajęć”, poprzez: wprowadzanie tematu zajęć - 

przycisk „Ustaw temat”, który jest aktywny do momentu potwierdzania 

przeprowadzenia zajęć i potwierdzanie przeprowadzenia zajęć - przycisk 

„Zatwierdź”, który jest aktywny przez czas trwania zajęć i 24 godziny po ich 

zakończeniu.  

g) kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa sprawozdań przez dziekana; 

h) rozliczenie pensum po zakończeniu roku akademickiego, nie później niż do końca 

września danego roku akademickiego; 

i) przekazanie Rektorowi i Kanclerzowi informacji zbiorczej z wykonania pensum  

po rozliczeniu rocznym do 30 września danego roku akademickiego. 

2. Za realizację zadań wymienionych w ust. 1 odpowiada Dziekan. 

 

§ 3 

1. Do planowania pensum tj. ustalania i przydzielania nauczycielom akademickim zajęć 

dydaktycznych na dany rok akademicki, zobowiązany jest Dziekan, dążąc 

w szczególności do:  

a) zabezpieczenia realizacji pełnego pensum dydaktycznego dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

b) optymalnego wykorzystania zasobów kadrowych, zmierzającego do 

minimalizowania występowania niedociążeń jak i godzin ponadwymiarowych. 

2. Pensum powinno być realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 

pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach uzupełnianie pensum godzinami realizowanymi na studiach 

podyplomowych. 

3. Dziekan planuje zajęcia dydaktyczne w sposób zapewniający równomierne obciążenie 

nauczycieli akademickich zgodnie z § 1 ust. 5;  

4. Nauczyciel akademicki, za zgodą Dziekana, może wykonywać całość lub część pensum 

w innej jednostce organizacyjnej Uczelni.  

5. Godziny ponadwymiarowe stanowią zajęcia wykonane ponad obowiązujące pensum 

dydaktyczne określone w § 1. 

6. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu 

studiów, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć 



dydaktycznych  

w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym: 

a) ¼ rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo - 

dydaktycznego, 

b) ½ rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego. 

7. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 

nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.  

8. Powyższe oznacza to, że nauczycielowi akademickiemu można za jego zgodą 

powierzyć prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

przyjmując, że dwukrotność rocznego wymiaru zajęć dotyczy zajęć w godzinach 

ponadwymiarowych (np. przy pensum 240 godzin liczba godzin ponadwymiarowych 

nie może przekroczyć 480 godzin, łącznie 720 godzin). 

9. Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do 

ukończenia przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach 

ponadwymiarowych bez jego zgody. 

10. Powierzenie prowadzenia godzin ponadwymiarowych może nastąpić tylko w 

przypadku, gdy pozostali pracownicy w jednostce organizacyjnej mają wypełnione 

pensa dydaktyczne. 

11. Nadzór nad planowaniem godzin ponadwymiarowych na wydziale sprawuje Dziekan. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie ogółem nauczyciela akademickiego za godziny realizowane w ramach 

pensum może składać się z: 

a) wynagrodzenia z umowy o pracę; 

b) wynagrodzenia z umowy o prawa autorskie.  

2. Nauczyciel akademicki za zrealizowane godziny dydaktyczne ponadwymiarowe wykonane 

ponad obowiązujące pensum dydaktyczne, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie zgodnie ze 

stawkami określonymi w Zarządzeniu.  

3. Nauczyciele akademiccy, którzy realizują zajęcia na studiach podyplomowych, 

otrzymują wynagrodzenie ze środków studiów podyplomowych wg stawek ustalonych w 

kosztorysie tej formy kształcenia. 

 



§ 5 

1. Dziekani wydziałów do dnia 30 maja przekazują Prorektorowi ds. Kształcenia i Spraw 

Studenckich aktualne plany studiów oraz przewidywaną liczebność studentów na 

początek roku akademickiego na poszczególnych latach studiów. 

2. Dziekanaty opracowują plany zadań dydaktycznych dla kierunków, specjalności i lat 

studiów do 30 czerwca i przekazują, po zatwierdzeniu przez Dziekana, Kanclerzowi do 

dnia 15 lipca.  

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane przez wydział na rzecz innych wydziałów, rozliczane 

będą na zasadach ustalonych przez Kanclerza. 

4. Umotywowane wnioski Dziekana o zatrudnienie osoby spoza Uczelni, na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, Dziekan przedkłada do zatwierdzenia Prorektorowi 

nadzorującemu Wydział i Kanclerzowi. 

5. Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych zobowiązani są  

do przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów. 

6. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych nie może przekroczyć 100 godzin. W wyjątkowych przypadkach 

na umotywowany wniosek Dziekana Rektor może wyrazić zgodę na zwiększenie 

rocznego limitu godzin. 

7. Obowiązujące pensum dydaktyczne należy planować i wykonać przede wszystkim 

z efektywnych zajęć dydaktycznych. 

8. Udział seminariów dyplomowych w pensum dydaktycznym w roku akademickim nie 

może przekraczać: 

a) dla Profesora, Profesora WSEI  – 30 godzin w roku akademickim; 

b) dla doktora – 60 godzin w roku akademickim;  

c) dla magistra – (dotyczy wyłącznie kierunku pielęgniarstwo) – 60 godzin w roku 

akademickim 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy 

z przyczyn zdrowotnych, trwającej dłużej niż 7 dni, Dziekan począwszy od pierwszego 

dnia nieobecności nauczyciela zobowiązany jest do zabezpieczenia zastępstwa lub 

zmiany obsady dydaktycznej. 

5. Dziekani powinni dążyć do zaplanowania równomiernych obciążeń dydaktycznych 

nauczycieli akademickich w semestrach tak, aby w każdym semestrze nauczyciel 

wykonał co najmniej połowę rocznego pensum dydaktycznego. 

6. Dziekan nadzoruje realizację zaplanowanego pensum i dokonuje koniecznych korekt 

w planie obciążeń dydaktycznych wynikających z wystąpienia okoliczności mających 



wpływ na wymiar pensum, w tym w szczególności: zmiana stanowiska i/lub wymiaru 

etatu, udzielenie zniżki pensum, choroba, po wstępnym rozliczeniu pensum po 

zakończeniu semestru. 

7. Sprawozdawczość z wykonania pensum obejmuje sprawozdanie okresowe (po 

zakończeniu semestru) oraz sprawozdanie końcowe (po zakończeniu roku 

akademickiego). 

8. Dziekan dołącza do sprawozdania uzasadnienie, jeżeli w wyniku rozliczenia pensum 

pracowników, występują znaczące odstępstwa od zaplanowanego na dany rok 

akademicki pensum.  

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie 

 

Prof. WSEI, dr hab. Mirosław J. Jarosz 

 


