
 

Uchwała Nr 1 

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

 z dnia 25 listopada 2019r. 

w sprawie rozliczania godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w roku 

akademickim 2019/2020 

Na podstawie Zarządzenia nr 40/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe oraz 

Zarządzenia nr 39/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie w sprawie Regulaminu Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica ustala się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się liczbę godzin z tytułu opieki nad: 

1) pracą dyplomową po złożeniu i rejestracji w dziekanacie w liczbie nie większej niż 12 

na danym poziomie studiów: 

a) 5 godz. – za pracę dyplomową na studiach inżynierskich lub licencjackich, a w 

przypadku prac zespołowych 10 godz.; 

b) 12 godz. – za pracę dyplomową na studiach magisterskich, a w przypadku prac 

zespołowych 20 godz.; 

 

2) doktorantem na studiach doktoranckich (nie dłużej niż przez 4 lata łącznie i nie 

więcej, niż 5 doktorantów): 

a) 15 godz./rok przed otwarciem przewodu doktorskiego, 

b) 30 godz./rok po otwarciu przewodu; 

 

3) studentem studiującym w ramach indywidualnego programu studiów - 

5 godz./semestr; 

 

4) kołem naukowym – do 30 godz./rok, w zależności od udokumentowanej aktywności 

koła, po zaakceptowaniu sprawozdania przez Dziekana Wydziału; 

 

5) studentem, stażystą lub stypendystą odbywającym kształcenie w ramach programów 

krajowych lub międzynarodowych – 5 godz./semestr. 

§ 2 

Ustala się liczbę dodatkowo rozliczanych godzin: 

1) za przeprowadzenie egzaminów przy zastosowaniu wzoru: 

Liczba godzin dodatkowych = k * N gdy N>Nmin 

gdzie: 

N – liczba egzaminowanych studentów; 

k – dla egzaminów ustnych 0,2, 

k – dla egzaminów pisemnych 0,1; 

Nmin – 30 minimalna liczba egzaminowanych studentów. 

 

Liczba godzin dodatkowych z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie może przekraczać 45 

godzin/rok dla danego nauczyciela akademickiego. 

 

2) prowadzenie zajęć w języku obcym może stanowić podstawę do ubiegania się o 

obniżkę pensum dydaktycznego zgodnie z §51 pkt. 2,3 Regulaminu Pracy Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  

 



W przypadku przedmiotów w pełni obieralnych, prowadzonych w małych grupach 

studenckich, za pisemną zgodą nauczyciela akademickiego dopuszcza się możliwość 

zaliczenia do obciążenia dydaktycznego nauczyciela mniejszej liczby godzin na zasadach 

określonych w osobnej uchwale Kolegium Wydziałowego 

§ 3 

Wysokość stawki za godziny ponadwymiarowe: 

 

Lp. Stanowisko 
Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

1 profesor 120 zł 120 zł 

2 profesor uczelni 100 zł 100 zł 

3 adiunkt 90 zł 90 zł 

4 
asystent, lektor, instruktor, starszy lektor, starszy 

instruktor 
60 zł 60 zł 

 

§ 4 

Maksymalny dopuszczalny wymiar godzin ponadwymiarowych w przypadku nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 

– 100 % pensum dydaktycznego wszystkich godzin zajęć dydaktycznych, przy czym tzw. 

godziny żywe nie mogą stanowić więcej niż 70% wymiaru pensum dla danego 

stanowiska,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 2 

Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 25 listopada 2019r. 

w sprawie zasad prowadzenia zajęć przez doktorantów w roku akademickim 

2019/2020 

Podstawa Prawna: Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej  

w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała nr 45/2017 z dnia 26.04.2017 r. 

zmieniona Uchwałą nr 52/2018 Senatu AGH z dnia 25 kwietnia 2018 r.) 
 

Uczestnicy studiów doktoranckich nie pobierający stypendium doktoranckiego mają 

obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 10 godz./rok, natomiast pobierający 

stypendium doktoranckie w wymiarze 30 godz./rok. 


