
Komunikat w sprawie wprowadzania liczby godzin zajęć w Systemie POL-on  

w wykazie pracowników i w wykazie instytucje 

 

W wykazie pracowników zamieszcza się liczbę godzin zajęć określonych  

w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim, zgodnie z § 2  

ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 

2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji  

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. poz. 496). 

 

Oznacza to, że w wykazie pracowników (w zakładce „informacje o prowadzonych 

zajęciach” w polu „liczba godzin zajęć”) należy wpisać liczbę godzin zajęć 

przewidzianą w danym roku akademickim w programie studiów na danym kierunku, 

poziomie i profilu dla nauczyciela akademickiego (albo innej osoby prowadzącej 

zajęcia). W przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednej grupie studenckiej 

należy podać dla danego nauczyciela akademickiego wyłącznie liczbę wynikającą  

z programu studiów (np. dla ćwiczeń z „ekonomii” zaplanowanych w programie 

studiów w wymiarze 30 godzin, które faktycznie realizowane będą przez nauczyciela 

w trzech grupach, należy podać wyłącznie liczbę 30 godzin). 

 

W wykazie instytucje (moduł „Kierunki studiów”) zamieszcza się łączną liczbę 

godzin zajęć określonych w programie studiów (na podstawie § 5 ust. 2 pkt 16  

ww. rozporządzenia). Podkreślenia wymaga, że program studiów jest jeden  

dla kierunku, poziomu i profilu. Dlatego nie należy odnosić tej łącznej liczby godzin  

zajęć do formy studiów ani do liczby godzin zajęć faktycznie realizowanych  

(w przypadku większej liczby grup). Zgodnie z przyjętymi przez MNiSW 

ustaleniami, w przypadku prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie  

i profilu w formie stacjonarnej w wymiarze np. 2100 godzin zajęć i w formie 

niestacjonarnej w wymiarze np. 1800 godzin zajęć, należy wpisać wartość większą. 

Informacja o łącznej liczbie godzin zajęć przewidzianej w programie studiów będzie 

aktualizowana w Systemie POL-on każdorazowo w odniesieniu do danego roku 

akademickiego. 

 

Jednocześnie, z § 5 ust. 2 pkt 17 ww. rozporządzenia wynika wymóg wprowadzenia 

w wykazie instytucji liczby godzin zajęć określonych w programie studiów 

realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni  

jako podstawowym miejscu pracy. Dane te będą służyły do bieżącej weryfikacji 

wymagań określonych w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.). W tym polu  

uczelnia wprowadza zsumowaną liczbę godzin zajęć prowadzonych przez ww. 

nauczycieli akademickich wynikającą z programu studiów (a nie faktycznie 

realizowaną). Informacje o liczbie godzin zajęć prowadzonych w ramach 

poszczególnych programów studiów nie będą automatycznie pobierane w Systemie 

POL-on z wykazu pracowników do wykazu instytucji. 

 

Zatem np. w przypadku, gdy dany program studiów dla profilu praktycznego 

przewiduje łączną liczbę godzin zajęć w wymiarze 2000 (§ 5 ust. 2 pkt 16 ww. 



rozporządzenia), to zgodnie z przepisami co najmniej 1000 godzin musi być 

prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy. Uczelnia powinna podać w tym polu zsumowaną liczbę 

godzin zajęć przewidzianych w programie studiów, które będą prowadzone przez tych 

nauczycieli akademickich. 

Przykłady: 

W programie studiów przewidziano ćwiczenia z „matematyki” w wymiarze  

60 godzin. Zajęcia te prowadzone są przez trzy osoby (faktycznie realizowanych 180 

godzin), z czego tylko dwie są zatrudnione w podstawowym miejscu pracy. Wówczas 

do ww. minimalnej liczby godzin zajęć wlicza się wyłącznie 60 godzin zajęć 

przewidziane w programie studiów, a nie 120 (wynikające z dodania liczby godzin 

zajęć realizowanych przez dwóch nauczycieli zatrudnionych w podstawowym 

miejscu pracy). Zatem zajęcia można uwzględnić, jeżeli są one prowadzone przez co 

najmniej jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w podstawowym 

miejscu pracy. 

 

W programie studiów przewidziano zajęcia z „matematyki” w wymiarze 60 godzin,  

w tym 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia te prowadzone są przez 

cztery osoby (wykłady realizuje dwóch nauczycieli i tylko jeden jest zatrudniony  

w podstawowym miejscu pracy, a ćwiczenia prowadzą dwie osoby, dla których 

uczelnia nie stanowi podstawowego miejsca pracy). Wówczas do ww. minimalnej 

liczby godzin zajęć wlicza się wyłącznie 30 godzin zajęć przewidziane w programie 

studiów dla wykładów. 


