
WYKAZ GODZIN POL-on 

 

Wykaz godzin proszę przygotować wg planu zatrudnienia dydaktycznego na dany rok 

akademicki dla każdego nauczyciela/doktoranta jednostki dydaktycznej. 

Informacja obejmuje następujące dane: nazwę kierunku studiów, poziom i profil, na 

którym nauczyciel realizuje zajęcia oraz liczbę godzin zajęć określonych w programie 

studiów realizowanych w danym roku akademickim na danym kierunku studiów. Oznacza to, 

że liczba godzin określonych w programie studiów realizowanych w danym roku 

akademickim nie zawsze będzie odpowiadać faktycznej liczbie godzin zajęć 

prowadzonych przez danego pracownika na danym kierunku. Liczba godzin ma 

charakter deklaratywny, a nie faktyczny. Liczba wykazanych godzin nie uwzględnia 

zastępstw, nieobecności. 

Proszę o dokładne zapoznanie się z interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w tej sprawie i opisem różnych przykładów związanych z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych. 

l. Należy wpisać liczbę godzin zajęć przewidzianą w danym roku akademickim w programie 

studiów na danym kierunku, poziomie i profilu dla każdego nauczyciela 

akademickiego/doktoranta. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel realizuje zajęcia z przedmiotu X na danym kierunku, 

poziomie i profilu w formie stacjonarnej i w formie niestacjonarnej należy wpisać wartość 

większą, czyli tą ze studiów stacjonarnych. 

3. Nauczyciel realizuje zajęcia z przedmiotu X na danym kierunku, poziomie i profilu tylko  

w formie niestacjonarnej - w takim przypadku należy wpisać wartość zgodnie z programem 

studiów. 

Przykłady - rejestrowanie liczby godzin zajęć określonych w programie studiów 

realizowanych w danym roku akademickim. 

l. Program studiów kierunku A obejmuje 30 godz. z przedmiotu X, w tym l0 godz. 

wykładu i 20 godz. ćwiczeń. Nauczyciel Y prowadzi ćwiczenia w dwóch grupach z każdą po 

20 godzin. Faktycznie poświęca na przedmiot X 50 godzin, ale w takim przypadku: liczba 

godzin zajęć dla tego nauczyciela w rejestrze wynosi 30 (l0 w + 20 ćw). 

2. Program studiów kierunku A obejmuje 20 godz. wykładów z przedmiotu X. Program 

studiów kierunku B obejmuje 20 godz. wykładów z przedmiotu X. Nauczyciel Y prowadzi 

wykłady wspólne dla kierunku A i B z przedmiotu X. Nauczyciel Y faktycznie poświęca na 

realizację przedmiotu tylko 20 godz., ale w takim przypadku: liczba godzin zajęć dla tego 



nauczyciela w rejestrze wynosi 20 godz. na kierunku A i 20 godz. na kierunku B. Ten 

przypadek dotyczy także zajęć z języka obcego i wychowania fizycznego. 

3. Na kierunku A przedmiot X w wymiarze 20 godz. ćwiczeń jest realizowany przez 

dwóch nauczycieli w dwóch grupach. Każdy z nich prowadzi po 20 godz.: Nauczyciel Y -  

I grupa, Nauczyciel Z - II grupa; czyli do rejestru należy wpisać po 20 godz. dla każdego 

nauczyciela. 

4. Na kierunku A Nauczyciel Y realizuje przedmiot X w wymiarze 30 godzin ćwiczeń. 

Zajęcia ma z trzema grupami. Nauczyciel Y faktycznie poświęca na realizację przedmiotu  

90 godz. W przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednej grupie studenckiej należy 

podać dla danego nauczyciela wyłącznie liczbę wynikającą z programu studiów: w tym 

przypadku w rejestrze dla Nauczyciela Y należy podać tylko liczbę 30 godz. 

5. Zgodnie z programem studiów wymiar ćwiczeń z przedmiotu X wynosi 30 godz. 

Dwóch nauczycieli realizuje zajęcia w jednej grupie np. Nauczyciel Y realizuje l0 godz., 

Nauczyciel Z realizuje 20 godz. W takim przypadku liczba godzin zajęć realizowanych  

w danym roku akademickim będzie wynosiła: Nauczyciel Y - l0 godzin, czyli tyle ile 

faktycznie realizował z daną grupą, Nauczyciel Z - 20 godzin, bo tyle realizował z daną 

grupą. 

W przypadku wystąpienia w jednostce innych przypadków nieopisanych w niniejszym 

piśmie proszę o kontakt e-mail do pracowników Biura Organizacji i Toku Studiów: 

magdalena.patro@up.lublin.pl; beata.pietas@up.lublin.pl 

Zasady ogólne wraz z tabelą dotyczącą wyliczenia liczby godzin zajęć określonych  

w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim są zamieszczone na stronie 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich/Rozliczenie dydaktyki. 

Opracowane informacje w formie tabel i podpisane przez kierownika jednostki i osobę 

sporządzającą zestawienie proszę przekazać do Biura Organizacji i Toku Studiów. 
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