Uchwała nr 45/III/2017
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018,
warunków
jego
obniżania
oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 130 ust. 2 i art. 131
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016
roku, poz. 1842 z późniejszymi zmianami) oraz § 183 ust. 2 Statutu UJ ustala,
co następuje:
§1
1. Ustala się roczny wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk
w następującej wysokości:
a) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający stopień
naukowy doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący, docent, adiunkt
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego
- 180 godzin
b) adiunkt, asystent

- 210 godzin

c) asystent w pierwszym roku zatrudnienia

- 180 godzin

d) wykładowca, starszy wykładowca

- 360 godzin

e) lektor, instruktor

- 540 godzin

f) lektor, instruktor w pierwszym roku zatrudnienia

-510 godzin

g) lektor – obcokrajowiec

- 360 godzin

2. Wymiar pensum dydaktycznego dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 lit. a i b może
być maksymalnie podniesiony o 30 godzin, a dla stanowiska, o którym mowa w ust. 1 lit. g
maksymalnie o 180 godzin. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek
Dziekana lub z własnej inicjatywy, w przypadku trudnej sytuacji finansowej wydziału.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody
na rozliczenie pensum w ciągu dwóch lat, pod warunkiem, że w pierwszym roku takiego
rozliczenia ilość godzin dydaktycznych realizowanych w ramach pensum przekroczy jego
roczny wymiar.
§2
1. Ustala się następujące możliwości
obniżania wymiaru pensum dydaktycznego z
tytułu pełnienia funkcji:
• rektor
• prorektor

możliwe całkowite zwolnienie
do 120 godzin zniżki

• dziekan
• pełnomocnik rektora d/s Collegium Medicum
• prodziekan
• dyrektor instytutu
• z-ca dyrektora instytutu
• kierownik studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia

do 90 godzin zniżki
do 90 godzin zniżki
do 60 godzin zniżki
do 60 godzin zniżki
do 60 godzin zniżki
do 30 godzin zniżki

• dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektor Muzeum UJ, dyrektor Ogrodu
Botanicznego, dyrektor Archiwum, dyrektor JCJ, kierownik Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu, dyrektor Studium Pedagogicznego i dyrektor OMISHiS
do 60 godzin zniżki
• członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

do 60 godzin zniżki

• członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

do 60 godzin zniżki

2. Nauczyciel akademicki, pełniący inną funkcję (w uczelni lub poza uczelnią), jeśli ma
ona istotne znaczenie dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu prac y może otrzymać
zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego do 60 godzin w zależności od kondycji finansowej
wydziału.
3. Nauczyciel akademicki może otrzymać zniżkę pensum dydaktycznego, jeśli bierze udział
w realizacji projektu o istotnym znaczeniu dla Uniwersytetu lub wytyczne programu,
w którym projekt jest realizowany, wymagają większego nakładu pracy. Zniżka nie może
być większa, niż określona w wytycznych programu.
4. Nauczyciel akademicki korzystający z „Programu wsparcia dla naukowców UJ
aplikujących o granty ERC”, może otrzymać zniżkę wymiaru pensum dydaktycznego.
Wymiar pensum może być wówczas obniżony do wysokości ¼ obowiązującego go pensum
dydaktycznego w skali roku.
5. Zniżki wymiaru pensum dydaktycznego przysługują wyłącznie pracownikom
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których UJ jest podstawowym
miejscem prac y.
6. Pracownikowi przysługuje zniżka wymiaru pensum dydaktycznego tylko z jednego tytułu.
7. Wszystkie zniżki wymiaru pensum dydaktycznego udzielane są przez Rektora
na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez Dziekana. Zniżki są udzielane
wyłącznie na okres jednego roku akademickiego.
8. Pracownikowi, który uzyskał obniżony wymiar pensum dydaktycznego, wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe przysługuje za zajęcia zrealizowane jedynie powyżej
pensum określonego w §1.
§3
1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego,
w myśl §1 i §2 pensum dydaktycznego podanego w godzinach obliczeniowych.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej odpowiada za przydzielanie zajęć
dydaktycznych nauczycielom akademickim, wykluczając planowanie niedociążeń
dydaktycznych.
2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej w Karcie
Indywidualnego Przydziału Zajęć Dydaktycznych, może być powierzone prowadzenie zajęć
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych,
tj. w wymiarze przekraczającym dla pracowników naukowo-dydaktycznych ¼,
a dla pracowników dydaktycznych ½ pensum.
3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu
rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku, w terminie
2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego, o ile Rektor UJ nie zarządzi rozliczania
w krótszych okresach.
4. Do pensum dydaktycznego wlicza się w pierwszej kolejności zajęcia prowadzone
na studiach stacjonarnych w jednostce macierzystej a następnie w innych jednostkach
organizacyjnych UJ.
W wyjątkowych przypadkach spowodowanych niemożnością pełnego zrealizowania
pensum na studiach stacjonarnych, dopuszcza się uzupełnianie pensum zajęciami
prowadzonymi na studiach niestacjonarnych i podyplomowych z uwzględnieniem tego
w kosztach studiów.
5. Za 1 godzinę zajęć dydaktycznych (45 minut) nauczycielowi akademickiemu zalicza
się do pensum wykonanie 1 godziny obliczeniowej poza przypadkami określonymi
w ust. 6 i 7.
6. Do ustalenia pensum dydaktycznego stosuje się następujące przeliczniki godzin
obliczeniowych:
a) za sprawowanie opieki nad kołem naukowym studentów zalicza się do 10 godzin
obliczeniowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego.
b) za zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń terenowych, których wymiar został określony
w programie studiów liczbą godzin obowiązujących studenta, zalicza się do pensum
tę liczbę godzin obliczeniowych.
c) za 1 godzinę zajęć przy sekcjach zwłok zalicza się 2 godziny
obliczeniowe.
7. Do
ustalenia
pensum
dydaktycznego
Dziekan,
a
w
jednostkach
poza- i międzywydziałowych Dyrektor bądź Kierownik, może zastosować następujące
przeliczniki godzin obliczeniowych:
a) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w soboty, niedziele i święta - do 1,5
godziny obliczeniowej.
b) 1 godzina zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych w języku obcym do 2 godzin obliczeniowych, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języków

obcych, zajęć na neofilologiach oraz zajęć prowadzonych na podstawie umów
cywilnoprawnych.
c) za współprowadzenie przez asystenta odbywającego staż kliniczny w pierwszym roku
zatrudnienia zajęć w zakładach teoretycznych lub klinikach (w których odbywa staż
kliniczny) - do 120 godzin obliczeniowych.
d) za sprawowanie opieki nad uczestnikami studiów doktoranckich do 10 godzin
obliczeniowych rocznie za każdego uczestnika,
- za sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnego
programu studiów do 5 godzin obliczeniowych rocznie za każdego studenta.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na opiekę nie może przekroczyć 45
godzin.
e) za wykonywaną w laboratorium (np. chemicznym, biologicznym, fizycznym,
psychologicznym, informatycznym) opiekę nad pracą:
- magisterską - do 10
godzin,
- licencjacką - do 5
godzin.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na opiekę nie może przekroczyć 30
godzin.
f) za 1 godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, w oparciu o przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne,
po uzyskaniu akceptacji osoby wskazanej przez Prorektora UJ ds. dydaktyki – do 2 godzin.
g) za zajęcia prowadzone w szkołach ponadpodstawowych w ramach opieki sprawowanej
przez Uniwersytet Jagielloński - do 90 godzin (pod warunkiem, że zajęcia te nie
są finansowane z innych źródeł).
h) za przeprowadzenie konsultacji i egzaminu z dyscyplin dodatkowych w ramach przewodu
doktorskiego – do 3 godzin.
i) za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego w ramach przewodu doktorskiego
– 1godzina.
8. Co najmniej 2/3 pensum należy wykonać w formie zajęć dydaktycznych bez użycia
przeliczników, z wyłączeniem postanowień ust. 6 lit. c oraz ust. 7 lit. b.
§4
Tracą moc:
- uchwała nr 40/III/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2016 roku,
- uchwała nr 95/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2016
roku,
- uchwała nr 24/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 roku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

