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ACMiN/011-5/2021  Kraków, 11.06.2021 
 

 

 

Pracownicy ACMiN 

 
 
Szanowni Państwo,  
 

W związku z ostatecznym rozwiązaniem problemu uwzględniania prowadzonej przez 

nas dydaktyki i udziału naszych doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH w algorytmie 

podziału subwencji w AGH oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium ACMiN, 

ustalam następujące zasady rozliczania dydaktyki w naszym Centrum:  
 

1. Wykłady (profesorowie/profesorowie uczelni) - 165,00 PLN/h, 
2. Ćwiczenia, laboratoria, prace inżynierskie (6h) i magisterskie (12h) (adiunkci) - 

120,00 PLN/h, 
3. Prace doktorskie - bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

Uzasadnienie ogólne: 
 

a) Wynagradzamy dydaktykę, która nie jest obowiązkiem pracowników badawczych, 

ale taki dodatkowy obowiązek może im zostać powierzony, ustawa „Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce”, art.73 ust.1; płacimy jak za godziny 

ponadwymiarowe zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 40/2019 w sprawie 

stawek za godziny ponadwymiarowe. 
 

b) Za prowadzenie doktoratu SD nie wynagradzamy bo jest to obowiązkiem 

samodzielnych (czyli posiadających stopień dr habilitowanego) pracowników 

badawczych. Godzin od pensum nie odejmujemy, bo nie mamy pensum, ale 

współczynnik 1.78 pozostawia nam margines "wolnego" czasu na prowadzenie 

doktoratów, który jest większy niż liczba godzin możliwych do odliczenia z pensum. 
 

Uzasadnienie szczegółowe: 
 

ad.1 Prowadzenie wykładów powierzamy profesorom. Proponowana stawka mieści 

się w widełkach obowiązujących w AGH za godziny ponadwymiarowe i jest 

równocześnie proporcjonalnie większa niż proponowana adiunktom za ćwiczenia, 

laboratoria oraz prace inżynierskie i magisterskie. 
 

ad.2 Prowadzenie ćwiczeń, laboratoriów, prac inżynierskich i magisterskich 

powierzamy adiunktom. Proponowana stawka mieści się w widełkach 



 

 

obowiązujących w AGH za godziny ponadwymiarowe. Jeśli ćwiczenia, laboratoria, 

prace inżynierskie  i magisterskie będzie prowadził profesor, to za godzinę takiej 

dydaktyki otrzyma 120,- PLN, czyli więcej niż wynosi minimalna stawka za 

ponadwymiarową godzinę dydaktyczną profesora. 

 

Z poważaniem - 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Adresaci, 
2. a/a. 


