Tekst jednolity uchwały nr 455 Senatu UZ z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Załącznik do uchwały nr 149 senatu UZ z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 455
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich
oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2
w zw. z § 153 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwala się, co następuje:
§1
1.

2.
3.

Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć
dydaktycznych nauczyciela akademickiego wynikający z zatrudnienia w
Uniwersytecie Zielonogórskim (zwanym dalej Uniwersytetem) wyrażony w
godzinach lekcyjnych i ustalony zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszej
uchwale.
Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut zajęć.
Dodatkowe wynagrodzenie za prowadzone zajęcia dydaktyczne przysługuje
nauczycielowi akademickiemu tylko w przypadku przekroczenia przez niego
pensum dydaktycznego dla danego stanowiska, na którym jest zatrudniony,
określonego w § 2, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 9.
§2

1. Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Zielonogórskim,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, wynosi:
1) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego – 180
godzin dydaktycznych,
2) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego
posiadających tytuł naukowy profesora – 180 godzin dydaktycznych,
3) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego nie
posiadających tytułu naukowego profesora – 240 godzin dydaktycznych,
4) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora wizytującego,
posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora
habilitowanego albo stopień naukowy doktora – 60 godzin dydaktycznych,
5) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunkta posiadających stopień
naukowy doktora habilitowanego – 240 godzin dydaktycznych,
6) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunkta nie posiadających
stopnia naukowego doktora habilitowanego – 240 godzin dydaktycznych,
7) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku docenta – 300 godzin
dydaktycznych,
8) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy,
wykładowcy – 360 godzin dydaktycznych,
9) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku asystenta – 240 godzin
dydaktycznych,
10) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów – 540
godzin dydaktycznych.
2. Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich na Wydziale Zamiejscowym
w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego wynosi:
1) 240 godzin dydaktycznych dla profesorów zwyczajnych,
nadzwyczajnych, profesorów wizytujących i docentów;
2) 270 godzin dydaktycznych dla starszych wykładowców;
3) 330 godzin dydaktycznych dla wykładowców;
4) 300 godzin dydaktycznych dla asystentów;
1) 420 godzin dydaktycznych dla lektorów i instruktorów.

profesorów

§3
Ustala się w skali rocznej następujące zniżki pensum dydaktycznego dla osób pełniących
funkcję:
- rektora
- prorektora
- dziekana
- prodziekana

- o 180 godzin,
- o 150 godzin
- o 120 godzin,
- o 90 godzin.
§4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych
zadań dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, może obniżyć roczny wymiar jego
zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) w okresie wykonywania
powierzonych zadań, z zastrzeżeniem ust. 4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach obniżony wymiar zajęć, o którym
mowa w ust. 1, może być mniejszy od dolnej granicy pensum ustalonego
według zasad określonych w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Decyzję o obniżeniu pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu
podejmuje rektor w porozumieniu z dziekanem (kierownikiem jednostki
międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej). Wymiar
obniżonego pensum ustala rektor uwzględniając znaczenie dla Uniwersytetu
powierzonych nauczycielowi zadań oraz możliwości finansowe wydziału
(jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) i
Uniwersytetu.
Decyzja rektora o obniżeniu nauczycielowi pensum dydaktycznego, o którym
mowa w ust. 1-2, nie może odnosić się do okresu dłuższego niż jeden rok
akademicki. W razie potrzeby i przy spełnieniu przesłanek określonych
w niniejszym paragrafie decyzję tę ponawia się w kolejnym roku akademickim.
Uwzględniając przesłanki określone w § 159 ust. 4 Statutu Uniwersytetu
Zielonogórskiego rektor może również obniżyć nauczycielowi akademickiemu
pensum dydaktyczne w granicach ustawowych. Postanowienia § 4 ust. 3-4
stosuje się odpowiednio.
Wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) można obniżyć tylko
nauczycielowi
akademickiemu
zatrudnionemu
na
Uniwersytecie
Zielonogórskim w pełnym wymiarze czasu pracy jako w podstawowym
miejscu pracy.
Nauczycielowi akademickiemu, któremu obniżono pensum dydaktyczne na
podstawie niniejszego paragrafu nie można powierzyć prowadzenia zajęć w
godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 25% obniżonego
pensum.
W przypadku możliwości obniżenia pensum wynikającej z dwóch różnych
tytułów, nauczycielowi akademickiemu może być obniżone pensum tylko
z jednego tytułu, korzystniejszego dla niego.
§5

1. Do pensum dydaktycznego wliczane są prowadzone na studiach stacjonarnych zajęcia
umieszczone w semestralnym rozkładzie zajęć prowadzonych przez jednostki
organizacyjne odpowiedzialne za prowadzenie procesu dydaktycznego – tj. wykłady,
ćwiczenia, laboratoria, pracownie, konwersatoria, projekty, seminaria, warsztaty, które
prowadzone są dla grup o liczebności nie mniejszej niż uregulowana odrębnym
zarządzeniem Rektora. Rektor, na wniosek dziekana (kierownika jednostki
międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej), może wyrazić zgodę na
odstępstwo od tej zasady.
2. W przypadku niewypełnienia pensum dydaktycznego zajęciami na studiach
stacjonarnych, do pensum wlicza się zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych.
3. Do pensum dydaktycznego wliczane są godziny
za sprawowanie opieki
merytorycznej przez nauczyciela akademickiego nad studentami cudzoziemcami w
ramach umów i programów międzynarodowych w wymiarze - 15 godzin * n (gdzie n
oznacza liczbę cudzoziemców) na semestr.
4. Do pensum dydaktycznego wliczane są godziny za prowadzenie zajęć ze studentami
cudzoziemcami w ramach umów i programów międzynarodowych. Dziekan wydziału,

na który został przyjęty student cudzoziemiec, dysponuje maksymalnym wymiarem 30
godzin *(n+1) (gdzie n oznacza liczbę cudzoziemców) w semestrze do podziału
pomiędzy pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami
cudzoziemcami w ramach umów i programów międzynarodowych.
5. Do pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego będącego konsultantem ds.
potwierdzania efektów uczenia się wliczane są godziny za wykonanie zadań określonych
w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie Zielonogórskim - w
wymiarze 2 godzin dydaktycznych za jedną osobę, która została wykazana w
prowadzonej na wydziale ewidencji osób zainteresowanych przystąpieniem do
procedury potwierdzenia efektów uczenia się.
6. Do pensum dydaktycznego nie wlicza się zajęć prowadzonych w ramach
kosztorysowanych studiów podyplomowych.
§6
1.

2.

3.

4.

5.

Nauczyciel akademicki może, za zgodą dziekana wydziału macierzystego lub
kierownika jednostki organizacyjnej, realizować pensum w innej jednostce
organizacyjnej Uniwersytetu.
Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację
procesu dydaktycznego może zlecić nauczycielowi akademickiemu
prowadzenie zajęć w ramach pensum dydaktycznego w innej niż macierzysta
jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.
Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację
procesu dydaktycznego może zlecić nauczycielowi akademickiemu
prowadzenie zajęć w ramach pensum w gimnazjum lub szkole
ponadgimnazjalnej tylko w przypadku, gdy odbywają się one w oparciu
o umowę zawartą ze szkołą, określającą refundację poniesionych przez
Uniwersytet kosztów.
Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację
procesu dydaktycznego może zlecić nauczycielowi akademickiemu
prowadzenie zajęć w ramach pensum w innym niż określony w ust. 3
podmiocie zewnętrznym prowadzącym działalność edukacyjną lub
popularyzatorską, jeżeli Uczelnia zawarła z tym podmiotem umowę określającą
udział Uczelni w prowadzeniu tej działalności.
Liczbę godzin dydaktycznych przepracowanych na zasadach określonych
w ust. 1-4 wlicza się do pensum dydaktycznego realizowanego w ramach
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
§7

1.

2.

W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności
nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych ustalone zgodnie
z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie, które wg planu zajęć
przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby
godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.
Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia
dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku
akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi
z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy,
odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku
pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do
przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla
danego stanowiska zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie
rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej na okres,
w którym przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne.
§8

Za prawidłowe rozliczenie pensum odpowiedzialny jest dziekan wydziału lub kierownik
jednostki organizacyjnej stwierdzający realizację zajęć dydaktycznych.
§9
1.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji
programu nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do

prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość
godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7, nie może przekroczyć:
1) ¼ obowiązującego dla
określonego zgodnie z
wyższym;
2) ½ obowiązującego
określonego zgodnie z
wyższym.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

pracownika naukowo-dydaktycznego pensum,
art. 130 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie
dla pracownika dydaktycznego pensum,
art. 130 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie

Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być
powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym
liczbę godzin ponadwymiarowych określonych w ust. 1.
Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe ustalana jest w drodze odrębnej
uchwały Senatu.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadkach
określonych w § 7 wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie
rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do pełnego pensum
dydaktycznego dla danego stanowiska.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadku
pensum obniżonego z tytułu powierzenia nauczycielowi akademickiemu przez
rektora wykonywania zadań ważnych dla Uniwersytetu, zgodnie z art. 130
ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 4 ust. 1-3 niniejszej
uchwały, wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie
rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do obniżonego
pensum dydaktycznego.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadku
pensum obniżonego z tytułu pełnienia określonych funkcji zgodnie z odrębną
uchwałą Senatu, wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie
rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do pełnego pensum
dydaktycznego dla danego stanowiska.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadku
pensum obniżonego zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszej uchwały, wymiar godzin
ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie
przepracowanych godzin w stosunku do pełnego pensum dydaktycznego dla
danego stanowiska.
Wynagrodzenie za prace w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po
dokonaniu rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin dydaktycznych, raz
w roku, po zakończeniu roku akademickiego.
Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu
pracy, godziny ponadwymiarowe naliczane są od poziomu (wymiaru) pensum
dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska i obniżonego proporcjonalnie
do części etatu, na której pracownik jest zatrudniony.

§ 10
Tracą moc:
1) uchwała nr 176 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych;
2) uchwała nr 250 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie pensum dydaktycznego osób pełniących funkcje organów jednoosobowych
oraz ich zastępców.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do pensum ustalanego
od roku akademickiego 2015/2016.

