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Uchwała nr 29/2020 
Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 24 września 2020 roku 
w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych 

 
 
 
Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Przyjmuje się zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rozliczania 
zrealizowanych zajęć dydaktycznych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Uchyla się uchwałę nr 3/2020 Senatu ChAT z dnia 30 stycznia 2020 r w sprawie zasad ustalania 
rozliczania zajęć dydaktycznych. 
 

§ 3. 
 
Kwestie szczegółowe dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego reguluje zarządzenie  
nr 18/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r.  
w sprawie regulaminu pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 października 2020 r. 
 
 
 
 

 
 
 

(-) abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) 
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 24 września 2020 r. 
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Załącznik do uchwały nr 29/2020 Senatu ChAT 

z dnia 24 września 2020 r. 

 
 
 
 

Zasady rozliczania zajęć dydaktycznych 
  

§ 1. 
 

1. Ustala się roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w ChAT  
w pełnym wymiarze czasu pracy, a mianowicie: 
1) dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora 
uczelni - 180 godzin rozliczeniowych, 
2) dla pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora dydaktycznego - 180 godzin 
rozliczeniowych, 
3) dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku adiunkta i asystenta - 240 
godzin rozliczeniowych, 
4) dla starszych wykładowców - 300 godzin rozliczeniowych, 
5) dla wykładowców - 360 godzin rozliczeniowych. 
2. Ustala się roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla osoby będącej na stanowisku rektora w wysokości 
90 godzin rozliczeniowych. 
3. Ustala się roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla osoby będącej na stanowisku prorektora, dziekana 
i prodziekana posiadającego tytuł naukowy profesora bądź stopień naukowy doktora habilitowanego  
w wysokości 120 godzin rozliczeniowych, a w przypadku osoby posiadającej stopień naukowy doktora 
- w wysokości 180 godzin godzin rozliczeniowych. 
4. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w ChAT  
w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się dzieląc roczny wymiar zajęć dydaktycznych określony  
w ust. 1 przez wymiar zatrudnienia. 
5. Pod pojęciem godziny rozliczeniowej rozumie się wykonanie zajęć dydaktycznych w wymiarze  
45 min., z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w § 3. 
 

§ 2. 
 
1. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku 
profesora lub profesora uczelni może - przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych - ustalić 
mu roczny wymiar zajęć dydaktycznych do poziomu 120 godzin, z jednoczesnym zmniejszeniem 
wynagrodzenia zasadniczego do wysokości minimalnej stawki przewidzianej dla danego stanowiska 
pracy w obowiązującym taryfikatorze płac. 
2. Rektor może ustalić nauczycielowi akademickiemu roczny wymiar zajęć dydaktycznych niższy od 
poziomu określonego w § 1 ust. 1, z zachowaniem ograniczeń statutowych i ustawowych, pod 
warunkiem powierzenia mu do wykonania projektów badawczych lub innych ważnych zadań dla 
Uczelni, w szczególności w zakresie programowania i organizowania studiów, prowadzenia wymiany 
międzynarodowej, pracy wydawniczej, działalności ekumenicznej, działalności marketingowej, 
koordynowania uczelnianych projektów oświatowych, kulturalnych i społecznych. 
 

§ 3. 
 
Roczny wymiar zajęć dydaktycznych rozlicza się wg następujących zasad: 
1) grupy studenckie na zajęciach dydaktycznych powinny liczyć co najmniej 10 osób, 
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2) na wniosek Dziekana, zatwierdzony przez rektora, w przydziale zajęć dydaktycznych mogą być ujęte 
grupy studenckie składające się co najmniej z 6 osób, 
3) na wniosek Dziekana, zatwierdzony przez Rektora, w przydziale zajęć dydaktycznych mogą być ujęte 
grupy studenckie składające się z 3-5 osób, przy czym zajęcia te rozlicza się w ramach rocznego 
wymiaru zajęć dydaktycznych wg wskaźnika 30%, to znaczy, że każda przepracowana godzina stanowi 
0,3 godziny rozliczeniowej. 
4) na wniosek Dziekana, zatwierdzony przez Rektora, w przydziale zajęć dydaktycznych mogą być ujęte 
grupy studenckie składające się z mniejszej liczby studentów niż wymieniona w pkt. 3, przy czym 
zajęcia te rozlicza się w ramach rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych wg wskaźnika 10%, to znaczy,  
że każda przepracowana godzina stanowi 0,1 godziny rozliczeniowej. 
 

§ 4. 
 
1. Zajęcia dydaktyczne w Akademii są planowane i rozliczane zgodnie z organizacją roku akademickiego 
określoną przez Rektora. 
2. Projekt szczegółowego zakresu i wymiaru obowiązków dydaktycznych, dla poszczególnych 
nauczycieli akademickich na każdy rok akademicki, zwany szczegółowym zakresem obowiązków, 
opracowuje w: 
1) Wydziale Teologicznym - Dziekan we współpracy z kierownikami katedr z uwzględnieniem 
koordynującej roli kierowników sekcji teologicznych, 
2) Wydziale Nauk Społecznych - Dziekan we współpracy z kierownikami katedr, 
3) Szkole Doktorskiej i na studiach doktoranckich - Dyrektor Szkoły Doktorskiej w porozumieniu  
z Dziekanem Wydziału Teologicznego i Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych,  
4) Jednostkach międzywydziałowych - ich kierownicy w porozumieniu z Dziekanem Wydziału 
Teologicznego i Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych.  
 

§ 5. 
 
Szczegółowy zakres obowiązków określa regulaminu pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie. 
 


