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Zarządzenie nr 158/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 14 października 2021 roku 

 
w sprawie przeliczników dla zadań uzupełniających pensum 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 4 i § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zw. z § 14 Regulaminu pracy UPP zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustala się następujące przeliczniki dla zadań uzupełniających pensum: 
1) za sprawowanie opieki naukowej nad realizacją prac dyplomowych (po ukończeniu 

pracy i złożeniu jej w dziekanacie): 
a) 10 godzin dydaktycznych za jedną pracę magisterską, 
b) 5 godzin dydaktycznych za jedną pracę inżynierską lub licencjacką, 
c) 20 godzin dydaktycznych za jedną pracę magisterską na studiach prowadzonych  

w języku obcym; 
2) za sprawowanie opieki nad działalnością koła naukowego – w liczbie do 20 godzin, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych; 
3) za zajęcia trenerskie w sekcjach sportowych AZS – w liczbie 60 godzin dydaktycznych 

za jedną sekcję; 
4) za koordynowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi: 

a) 15 godzin, jeśli grupa studentów odbywających praktykę liczy do 50 osób, 
b) 20 godzin, jeśli grupa studentów odbywających praktykę liczy 51-100 osób, 
c) 30 godzin, jeśli grupa studentów odbywających praktykę liczy 101-200 osób, 
d) 35 godzin, jeśli grupa studentów odbywających praktykę liczy powyżej 200 osób. 

2. W przypadku niedoboru godzin w jednostce, zajęcia dydaktyczne wykonane w ramach 
praktyki przez doktoranta, którego opiekunem jest osoba nieposiadająca tytułu profesora, 
umniejszają ten niedobór. 

 
§ 2 

1. Dla uzupełnienia pensum może być zaliczona opieka nad dyplomantem lub praktykantem 
innej uczelni lub ośrodka naukowego, w tym np. w ramach programu Erasmus+, studiów 
interdyscyplinarnych lub innej współpracy. 

2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, wraz z określeniem liczby godzin podejmuje 
Prorektor ds. Studiów. 

 
§ 3 

Godziny zaliczone dla uzupełnienia pensum oraz godziny zaliczone z tytułu nieobecności nie 
stanowią podstawy do ustalenia godzin ponadwymiarowych. 
 

§ 4 
Traci moc zarządzenie nr 111/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
15 lipca 2021 roku w sprawie przeliczników dla zadań uzupełniających pensum. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

       Rektor 
        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  


