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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 86/2021 z dnia1 października 2021 r. 

Procentowy podział czasu pracy nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 

 Grupa 
pracowników 

Pensum 
dydaktyczne 

roczne 

Łączny wymiar 
godzin w tyg.  

Procent czasu 
pracy 

Prace związane z grupą obowiązków 

 1. Pracownik 
badawczo-
dydaktyczny 

    

 

a) asystent, 
adiunkt, 
profesor 
Akademii 

 
240 

 
36 

 
100% 

 

o
b

o
w

ią
zk

i 

dydaktyczne 
(zajęcia) 

 
 

8 (godziny 
wynikające 
z pensum) 

 
16 

22,5%  
45% 

przydzielone przedmioty wynikające z siatki programowej na studiach I, II i III 
stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych, (wykłady, 
ćwiczenia, seminaria, konsultacje prac lic. i mgr) 

dydaktyczne 
(pozostałe) 

8 22,5% Konsultacje dydaktyczne i zajęcia wyrównawcze, hospitacje, dyżury 
dydaktyczne, przeprowadzenie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów w toku 
studiów,  udział w komisji egzaminacyjnej w sesji, sesji poprawkowej, egzaminie 
komisyjnym, licencjackim, magisterskim, końcowym studiów podyplomowych,  
poprawa prac kontrolnych studentów, przygotowanie sylabusa, opieka nad 
kołem naukowym lub artystycznym, opracowanie podręczników i skryptów 
akademickich,  pełnienie funkcji doradcy toku studiów, dodatkowe próby chóru i 
orkiestry, przygotowanie studenta i doktoranta do konkursu 

naukowo-
badawcze/ 
artystyczne 

 
 

 
16 

 
45% 

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do własnego 
rozwoju naukowego i kształcenia kadr, rozwijanie twórczości naukowej i 
artystycznej (publikacje naukowe, nagrania płyt  CD i DVD, kompozycje i 
aranżacje, choreografia  muzyki), redagowanie wydziałowych monografii i 
czasopism, moderowanie lub udział czynny w seminariach, sesjach i 
konferencjach naukowych, wystawach, udział w koncercie i spektaklu,  
prowadzenie kursu mistrzowskiego, prowadzenie warsztatów, kształcenie 
kadry naukowej,  opiekun naukowy rozprawy doktorskiej 

organizacyjne  4 10% Organizowanie wydarzeń naukowo-artystycznych,  prace jurorskie, członkostwo 
w organizacjach, udział w komitetach redakcyjnych , prace organizacyjne przy 
wizytacji komisji akredytacyjnej, pełnienie funkcji w uczelni (rektor, prorektor, 
pełnomocnik rektora, dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kierownik 
studium pedagogicznego), członkostwo i udział w posiedzeniach Senatu, 
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Kolegium Rektorskiego, katedr, Rady Dyscypliny Artystycznej, komisji senackich 
i statutowych,  komisji planowania, komisji okresowej oceny nauczycieli 
akademickich, inne prace zlecone przez dziekana lub kierownika katedry, 
aktywne uczestnictwo w życiu Akademii oraz uroczystościach 
ogólnouczelnianych i wydziałowych,  przygotowanie w systemach 
elektronicznych indywidualnego rocznego sprawozdania z działalności  

 b) profesor 180 36 100%  
 dydaktyczne 

(zajęcia) 
 6 (godzin 

wynikają-
cych z 

pensum) 

16 20% 45% przydzielone przedmioty wynikające z siatki programowej na studiach I, II i III 
stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych, (wykłady, 
ćwiczenia, seminaria, konsultacje prac lic. i mgr) 

dydaktyczne 
(pozostałe) 

10 25% Konsultacje dydaktyczne i zajęcia wyrównawcze, hospitacje, dyżury 
dydaktyczne, przeprowadzenie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów w toku 
studiów,  udział w komisji egzaminacyjnej w sesji, sesji poprawkowej, egzaminie 
komisyjnym, licencjackim, magisterskim, końcowym studiów podyplomowych,  
poprawa prac kontrolnych studentów, przygotowanie sylabusa, opieka nad 
kołem naukowym lub artystycznym, opracowanie podręczników i skryptów 
akademickich,  pełnienie funkcji doradcy toku studiów, dodatkowe próby chóru i 
orkiestry, przygotowanie studenta do konkursu 

naukowo-
badawcze/ 
artystyczne 

 16 45% Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do własnego 
rozwoju naukowego i kształcenia kadr, rozwijanie twórczości naukowej i 
artystycznej (publikacje naukowe, nagrania płyt  CD i DVD, kompozycje i 
aranżacje, choreografia  muzyki), redagowanie wydziałowych monografii i 
czasopism, moderowanie lub udział czynny w seminariach, sesjach i 
konferencjach naukowych, wystawach, udział w koncercie i spektaklu,  
prowadzenie kursu mistrzowskiego, prowadzenie warsztatów, kształcenie 
kadry naukowej,  opiekun naukowy rozprawy doktorskiej 

 organizacyjne  4 10% Organizowanie wydarzeń naukowo-artystycznych,  prace jurorskie, członkostwo 
w organizacjach, udział w komitetach redakcyjnych , prace organizacyjne przy 
wizytacji komisji akredytacyjnej, pełnienie funkcji w uczelni (rektor, prorektor, 
pełnomocnik rektora, dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kierownik 
studium pedagogicznego), członkostwo i udział w posiedzeniach Senatu, 
Kolegium Rektorskiego, katedr, Rady Dyscypliny Artystycznej, komisji senackich 
i statutowych,  komisji planowania, komisji okresowej oceny nauczycieli 
akademickich, inne prace zlecone przez dziekana lub kierownika katedry, 
aktywne uczestnictwo w życiu Akademii oraz uroczystościach 
ogólnouczelnianych i wydziałowych,  przygotowanie w systemach 
elektronicznych indywidualnego rocznego sprawozdania z działalności 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 86/2021 z dnia1 października 2021 r. 

 2. Pracownik 
dydaktyczny 

 

 a) asystent, 
adiunkt, 
profesor 
Akademii 

 
360 

 
36 

 
100% 

 

o
b

o
w

ią
zk

i 

dydaktyczne 
(zajęcia) 

 12 
(godziny 

wynikające 
z pensum) 

 
 

28 

35%  
 

80% 

przydzielone przedmioty wynikające z siatki programowej na studiach I, II i III 
stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych, (wykłady, 
ćwiczenia, seminaria, konsultacje prac lic. i mgr) 

dydaktyczne 
(pozostałe) 

16 45% Konsultacje dydaktyczne i zajęcia wyrównawcze, dyżury dydaktyczne, 
przeprowadzenie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów w toku studiów,  
udział w komisji egzaminacyjnej w sesji, sesji poprawkowej, egzaminie 
komisyjnym, licencjackim, magisterskim, końcowym studiów podyplomowych,  
poprawa prac kontrolnych studentów, przygotowanie sylabusa, opieka nad 
kołem naukowym lub artystycznym, opracowanie podręczników i skryptów 
akademickich,  pełnienie funkcji doradcy toku studiów, dodatkowe próby chóru i 
orkiestry, przygotowanie studenta do konkursu 

organizacyjne   
8 

 
20% 

Organizowanie wydarzeń naukowo-artystycznych,  prace jurorskie, członkostwo 
w organizacjach, udział w komitetach redakcyjnych, prace organizacyjne przy 
wizytacji komisji akredytacyjnej, pełnienie funkcji w uczelni (rektor, prorektor, 
pełnomocnik rektora, dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kierownik 
studium pedagogicznego), członkostwo i udział w posiedzeniach Senatu, 
Kolegium Rektorskiego, katedr, Rady Dyscypliny Artystycznej, komisji senackich 
i statutowych,  komisji planowania, komisji okresowej oceny nauczycieli 
akademickich, inne prace zlecone przez dziekana lub kierownika katedry, 
aktywne uczestnictwo w życiu Akademii oraz uroczystościach 
ogólnouczelnianych i wydziałowych,  przygotowanie w systemach 
elektronicznych indywidualnego rocznego sprawozdania z działalności 

 b) lektor 360 36 100%  

 

dydaktyczne 
(zajęcia) 

 12 
(godziny 

wynikające 
z pensum) 

 
 

28 

35%  
 

80% 

przydzielone przedmioty wynikające z siatki programowej na studiach I, II i III 
stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych, (wykłady, 
ćwiczenia, seminaria, konsultacje prac lic. i mgr) 

o
b

o
w

i
ą

zk
i dydaktyczne 

(pozostałe) 
16 45% Konsultacje dydaktyczne i zajęcia wyrównawcze, dyżury dydaktyczne, 

przeprowadzenie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów w toku studiów, 
udział w komisji egzaminacyjnej w sesji, sesji poprawkowej, egzaminie 
komisyjnym, poprawa prac kontrolnych studentów, przygotowanie sylabusa, 
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pełnienie funkcji doradcy toku studiów, konsultacje translatorskie dla 
studentów i doktorantów. 

organizacyjne  8 20% Kierowanie Studium Języków Obcych, prace organizacyjne przy wizytacji 
komisji akredytacyjnej, członkostwo i udział w posiedzeniach Senatu, Kolegium 
Rektorskiego, Rady Dyscypliny Artystycznej, komisji senackich i statutowych,  
komisji planowania, komisji okresowej oceny nauczycieli akademickich, inne 
prace zlecone przez rektora, kanclerza, dziekana lub kierownika katedry, 
aktywne uczestnictwo w życiu Akademii oraz uroczystościach 
ogólnouczelnianych i wydziałowych, przeprowadzanie egzaminów doktorskich z 
języka nowożytnego w prowadzonych przez Akademię postępowaniach o 
nadanie stopnia doktora sztuki, potwierdzanie efektów uczenia się z języka 
nowożytnego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora sztuki, tłumaczenia 
dokumentów i tekstów dla Akademii, udział w wydarzeniach naukowo-
artystycznych w charakterze tłumacza. 

 3. Pracownik 
badawczy 

240 36 100%  

o
b

o
w

ią
zk

i 

naukowo-
badawcze/ 
artystyczne 

 16 + 16 = 32 90% Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych niezbędnych do własnego 
rozwoju naukowego i kształcenia kadr, rozwijanie twórczości naukowej i 
artystycznej (publikacje naukowe, nagrania płyt  CD i DVD, kompozycje i 
aranżacje, choreografia  muzyki), redagowanie wydziałowych monografii i 
czasopism, moderowanie lub udział czynny w seminariach, sesjach i 
konferencjach naukowych, udział w koncercie i spektaklu,  kształcenie kadry 
naukowej,  opiekun naukowy rozprawy doktorskiej, kierownictwo lub udział w 
projekcie badawczym 

organizacyjne  4 10% Organizowanie wydarzeń naukowo-artystycznych,  prace jurorskie, członkostwo 
w organizacjach, udział w komitetach redakcyjnych , prace organizacyjne przy 
wizytacji komisji akredytacyjnej, pełnienie funkcji w uczelni (rektor, prorektor, 
pełnomocnik rektora, dziekan, prodziekan, kierownik katedry, kierownik 
studium pedagogicznego), członkostwo i udział w posiedzeniach Senatu, 
Kolegium Rektorskiego, katedr, Rady Dyscypliny Artystycznej, komisji senackich 
i statutowych,  komisji planowania, komisji okresowej oceny nauczycieli 
akademickich, inne prace zlecone przez dziekana lub kierownika katedry, 
aktywne uczestnictwo w życiu Akademii oraz uroczystościach 
ogólnouczelnianych i wydziałowych,  przygotowanie w systemach 
elektronicznych indywidualnego rocznego sprawozdania z działalności 
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Dla osób pełniących funkcję organu jednoosobowego Akademii lub funkcję kierowniczą w Akademii zmniejsza się proporcjonalnie do danej grupy stanowisk 

procentowy podział czasu pracy z obowiązków dydaktycznych (pensum dydaktyczne) na rzecz organizacyjnych:  

a) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

- obowiązki dydaktyczne: 22,5% czasu pracy 

- obowiązki naukowo-badawcze/artystyczne: 45% czasu pracy 

- obowiązki organizacyjne: 32,5% czasu pracy 

b) w grupie pracowników dydaktycznych   

- obowiązki dydaktyczne: 60% czasu pracy 

- obowiązki organizacyjne: 40% czasu pracy 

UWAGA! 

Dodatkowe wynagrodzenie, poza wynikającym z warunków umowy o pracę, przysługuje nauczycielowi akademickiemu za: 

1. Udział w komisji rekrutacyjnej. 

2. Udział w posiedzeniach Rady Uczelni. 

3. Udział w Komisji habilitacyjnej. 

4. Opracowanie recenzji rozprawy doktorskiej i recenzji habilitacyjnej. 

5. Sprawowanie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej. 

6. Opracowanie recenzji wydawniczej. 

7. Sporządzenie ekspertyzy. 

8. Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi. 


