
Poznań, dnia 24 lipca 2017 roku 

DOP-0212-79/17 

 

 

 

Zarządzenie nr 79/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 

akademickich 

 

 

Na podstawie art. 130 ust. 4, w związku z art. 46c ust. 3 i art. 48 ust. 14 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. 

zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt 4 i § 84 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza 

się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum, dla nauczyciela akademickiego 

pełniącego funkcję organu jednoosobowego wynosi: 

1) Rektor – 60 godzin, 

2) prorektor – 90 godzin, 

3) dziekan – 120 godzin, 

4) prodziekan – 150 godzin. 

 

§ 2 

1. Nauczyciel akademicki: 

1) będący członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej (PKA), Rady Narodowego Centrum Nauki, Rady 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 

może mieć obniżone pensum do wysokości 140 godzin, 

2) zatrudniony na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, pełniący 

obowiązki: 

a) pełnomocnika Rektora oraz koordynatora uczelnianego ds. programu 

Erasmus+, może mieć obniżone pensum do wysokości 160 godzin, 

b) koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+, może mieć obniżone 

pensum do wysokości 180 godzin, w przypadku gdy z programu skorzysta co 

najmniej 3 studentów wydziału, 

3) zatrudniony na stanowisku pracownika dydaktycznego, pełniący obowiązki:  

a) pełnomocnika Rektora, może mieć obniżone pensum do wysokości 280 

godzin, 

b) koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+, może mieć obniżone 

pensum do wysokości 300 godzin, z uwzględnieniem warunku z pkt 2 lit. b. 

2. Nauczyciel akademicki, który kieruje projektami badawczymi o wartości rocznej 

przekraczającej 150 000 zł, liczonej średnio w dwóch latach obejmujących rok 

akademicki, może mieć obniżone pensum do wysokości 50% ustalonego dla 

zajmowanego stanowiska. 



 

 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając inne okoliczności i przesłanki, Rektor może 

obniżyć pensum z pominięciem zapisów § 1 – § 2, w szczególności, członek RGNiSW lub 

PKA, może być całkowicie zwolniony z obowiązków dydaktycznych. 

 

§ 4 

Obniżenie wymiaru pensum, o którym mowa w §2 i §3, następuje na wniosek nauczyciela 

akademickiego, złożony do końca semestru zimowego, w Dziale Studiów i Spraw 

Studenckich (p. 124, Coll. Maximum). 

 

§ 5 

Nauczycielowi, który ma obniżone pensum, a zrealizował więcej godzin zajęć 

dydaktycznych, oblicza się godziny ponadwymiarowe jako różnicę liczby godzin wykonanych 

i pełnego wymiaru pensum, przewidzianego dla danego stanowiska. 

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

7 września 2016 roku w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 

akademickich. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 

2017 r. 

 

 

 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 


