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USTAWA 

z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jednolity) - fragmenty 

Art. 130. 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych 
objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych 
stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat. 

3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 
1) od 120 do 240 godzin dydaktycznych - dla pracowników naukowo-dydaktycznych; 
2) od 240 do 360 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych, z zastrzeżeniem pkt 3; 
3) od 300 do 540 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na 

stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych. 
4. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej 

zgodnie z ust. 3, w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań 
lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych zadań 
przewidzianych w statucie. 

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik 
jednostki organizacyjnej określonej w statucie. 

6. Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią, a w szczególności w 
[gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej] <szkole podstawowej i ponadpodstawowej> prowadzonych 
przez uczelnię na zasadach określonych przez senat.1 

7. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113, a także 
pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na 
stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, wynosi 36 
godzin tygodniowo. 

8. Statut uczelni niepublicznej może ustanowić inny niż określony w ust. 3 i 7 wymiar zajęć 
dydaktycznych oraz wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113, a także pracowników 
bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach: 
kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty. 

Art. 131. 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 wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonego zgodnie z art. 
130 ust. 3 i 4. 

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust. 1. 
Zasady oraz tryb powierzania tych zajęć określa senat. 

3. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku nie 
można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. 

                                                           
1 Zmiana w ust. 6 w art. 130 wejdzie w życie z dn. 1.09.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 


