
Poznań, 1 września 2011 roku 

DOP-0212-115/11 

Zarządzenie nr 115/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 września 2011 roku 

w sprawie obniŜenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich 

w roku akademickim 2011/2012 

 

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.), § 84 ust. 1 – 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz uchwał nr 

297/2011 i 298/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011r. zarządza 

się, co następuje: 

§ 1 

ObniŜony wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu 

jednoosobowego, wynosi: 

1) dla pracowników naukowo-dydaktycznych: 

- prorektor – 150 godzin (65,2 %), 

- dziekan – 160 godzin (69,6 %), 

- prodziekan – 170 godzin (73,9 %), 

2) dla pracowników dydaktycznych: 

- prodziekan – 260 godzin (72,2 % pensum). 

§ 2 

1. ObniŜony wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego wykonującego inne, waŜne 

zadania dla Uczelni, powierzone przez Rektora z jego inicjatywy lub na wniosek Senatu, wynosi: 

1) dla pracowników naukowo-dydaktycznych: 

- pełnomocnik Rektora – 180 godzin (78,2 %), 

- koordynator uczelniany ds. programu Erasmus – 180 godzin (78,2 %), 

- koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus – 200 godzin (86,9 %), 

2) dla pracowników dydaktycznych: 

- pełnomocnik Rektora – 280 godzin (77,7 %), 

- koordynator uczelniany ds. programu Erasmus – 280 godzin (77,7 %), 

- koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus – 300 godzin (83,3 % pensum). 

2. ObniŜone pensum dla koordynatora ds. programu Erasmus przysługuje wtedy, gdy z programu 

skorzysta co najmniej 3 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w roku akademickim. 

§ 3 

Na wniosek nauczyciela akademickiego, któremu powierzono waŜne zadania na rzecz nauki i szkolnictwa 

wyŜszego lub który kieruje projektami badawczymi o wartości rocznej powyŜej 150.000,- zł średnio w dwóch 

latach, wymiar pensum moŜe być obniŜony do 70 % ustalonego dla zajmowanego stanowiska. 

§ 4 

1. Nauczyciel akademicki korzystający z obniŜonego pensum: 

1) nie moŜe podejmować dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy, 

2) moŜe skorzystać tylko z jednego rodzaju obniŜenia. 

2. Nauczyciel akademicki moŜe zrezygnować z uprawnienia do obniŜonego pensum, informując o tym 

pisemnie prorektora ds. studiów. 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 118/2008 z dnia 1 września 2008r. w sprawie obniŜenia wymiaru zajęć 

dydaktycznych dla nauczycieli akademickich. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2011r. 
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