
Poznań, dnia 30 września 2013 roku
DOP-0212-143/2013

Zarządzenie nr 143/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 130 ust. 4 oraz art. 46c ust. 3 i art. 48 ust. 12 oraz art. 131 ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn.
zm.) oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 367/2012 z 26
czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych oraz § 84 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Obniżony wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego:

1) pełniącego funkcję organu jednoosobowego wynosi:
a) Rektor – 60 godzin,
b) prorektor – 100 godzin,
c) dziekan – 130 godzin,
d) prodziekan – 160 godzin,

2) pełniącego funkcję członka: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, Rady Narodowego Centrum Nauki, Rady Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – 160
godzin,

3) wykonującego ważne zadania dla Uczelni, zatrudnionego na stanowisku pracownika
naukowo-dydaktycznego wynosi:

a) pełnomocnik Rektora oraz koordynator uczelniany ds. programu Erasmus –
180 godzin,

b) koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus – 200 godzin,
4) wykonującego ważne zadania dla Uczelni, zatrudnionego na stanowisku pracownika

dydaktycznego wynosi:
a) pełnomocnik Rektora – 280 godzin,
b) koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus – 300 godzin.

§ 2
1. Obniżone pensum dla koordynatora ds. programu Erasmus przysługuje wtedy, gdy z

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



2. Na wniosek nauczyciela akademickiego, któremu powierzono ważne zadania na rzecz
nauki i szkolnictwa wyższego, lub który kieruje projektami badawczymi o wartości rocznej
powyżej 150.000,- zł, średnio w dwóch latach, wymiar pensum może być obniżony do
50% ustalonego dla zajmowanego stanowiska.

3. Na uzasadniony wniosek, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, może być całkowicie zwolniony z obowiązków
dydaktycznych.

§ 3
1. Nauczyciel akademicki może skorzystać tylko z jednego rodzaju obniżenia.
2. Nauczyciel akademicki korzystający z obniżonego pensum:

1) nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
2) może mieć powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach

ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-
dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obniżonego
pensum, a wyższym wymiarze, za jego zgodą, pod warunkiem zrezygnowania z
uprawnienia do obniżonego pensum.

3. Nauczyciel akademicki może zrezygnować z uprawnienia do obniżonego pensum.
4. Rezygnację, o której mowa w ust. 3, należy złożyć w Biurze Rektora do końca semestru

zimowego.

§ 4
Traci moc zarządzenie nr 98/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie obniżenia wymiaru
zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Rektor
/-/

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak


