Uchwala nr 2034
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 29 marca 2017 r.
w

sprawie wymiaru zadafi dydaktycznych dla stanowisk, na ktdrych zalrudniani sq
nauc4yciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaklycznych
oraz zdsad rozliczania i Jinansowania godx,in ponadwymiarowych

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z p62n. zm) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala
nastgpuj4cy wymiar zadair dydaktycznych dla stanowisk, na kt6rych zatrudniani s4
nauczyciele akademiccy, zasady obliczania godzin dydaktycznych oraz zasady rozliczania
i finansowania godzin ponadwymiarowych:

$r
l. Czas pracy nauczyciela akademickiego okreSlony jest zakesem jego obowiqzk6w
dydaktycznych, naukowych i organizacyj nych.
Wymiar i szczeg6lowy zakres obowiqzk6w nauczyciela akademickiego ustala dziekan lub
kierownik innej niZ wydzial jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
3. Do obowi4zk6w dydaktycznych nauczyciela akademickiego naleZy:
l) prowadzenie zajgf dydaklycznych w formie np. uyklad6w, 'twiczeh, konwersatori6w,
zajE6 laboratoryjnych, lektorat6w z jgzykow obcych, seminari6w i proseminari6w,
zajgd terenowych,
2) prowadzenie konsultacji ze studentami,
3) przeprowadzanie zaliczeh i egzamin6w,
4) kierowanie pracami dyplomowymi i recenzowanie prac dyplomowych,
przeprowadzanie egzamin6w dyplomowych,
5) sprawowanie opieki naukowej nad studentami odbywaj4cymi studia wedlug
indywidualnego toku studi6w,
6) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
7) sprawowanie opieki nad kolami naukowymi,
8) prowadzenie zajgi w poradniach specjalistycznych Uniwersytetu w Bialymstoku,
9) prowadzenie zajgi w ramach sekcji sportowych i artystycznych,
10)wykonywanie innych zadah dydaktycznych niezbgdnych dla prawidlowego
funkcjonowania procesu dydaktycznego.
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l. Ustala sig nastgpuj4cy wymiar zadari dydaktycznych (pensum dydaktyczne)
sq nauczyciele akademiccy:

poszczeg6lnych stanowisk, na kt6rych zatrudnieni
1) profesor zwyczapy 180 godzin dydaktycznych,
2) profesor nadzv,ryczajny - 210 godzin dydaktycznych,

-

dla

3) adiunkt posiadajqcy stopied naukowy doktora habilitowanego - 220

godzin

dydaktycznych,
4) adiunkt posiadaj4cy stopiei naukowy doktora, asystent - 240 godzin dydaktycznych,
5) starszy wykladowca, wykladowca - 360 godzin dydaktycznych,
6) lektor, instruktor - 540 godzin dydaktycznych.
2. Pensum dydaktyczne ustalone jest w godzinach obliczeniowych na rok akademicki.
3. Godzina obliczeniowa odpowiada godzinie dydaktycznej r6wnej 45 minutom.

sr

l.

Rektor moze obnizyi wymiar zajgi dydaktycznych w przypadkach okreSlonych ustaw4
Prowo o szkolnictwie wyzszym oraz Statutem Uniwersytetu w Bialymstoku. Pensum
dydaktyczne moze zostad obni2one nie wigcej niL
l/2 wymiaru ustalonego dla
jest
stanowiska, na kt6rym zatrudniony
nauczyciel akademicki.
2. Pensum dydaktyczne obnizane jest na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez
kierownika jednostki organizacyjnej, na okres jednego roku akademickiego. O obni2enie
pensum dydaktycznego moze ubiegad sig nauczyciel akademicki zatrudniony w pelnym
wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie jako jedynym miejscu pracy.
3. Wniosek,
kt6rym mowa w ust. 2, nauczyciel akademicki sklada w terminie
nie
umo2liwiaj4cym prawidlowe zaplanowanie pensum dydaktycznego pracownika
p62niej niz do 30 czerwca roku poprzedzaj4cego rok akademicki.
4. W okresie, na kt6ry pensum dydaktyczne zostalo obnizone, nie powierza sig nauczycielowr
akademickiemu za19t dydaktycznych ponad obnizone pensum dydaktyczne,
z zastrzezeniem ust. 5.
karcie planowanych obci42eri lub
sprawozdaniu
5. W przypadku wykazania,
z wykonania zaj9,t dydaktycznych pracownika, godzin przekraczaj4cych obniZony wymiar
pensum dydaktycznego ustalonego przez Rektora - obniZone pensum dydaktyczne tego
pracownika zostaje automatycznie powigkszone o liczbg godzin przekroczenia i staje sig
jego pensum dydaktycznym obowi4zuj4cym w danym roku akademickim.

o

o

-

w

w
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Ustala sig nastgpujqce zasady szczegolowego okreSlania i rozliczania pensum dydaktycznego
i godzin ponadwymiarowych:
l) godziny dydaktyczne winny byi bilansowane w ramach wydzialu, instltutu, katedry,
zakladu lub samodzielnej pracowni, co oznacza, 2e nie mog4 wystgpowai godziny
ponadwymiarowe przy jednoczesnym niedopensowaniu pracownik6w,
2) zajgcia realizowane na stacjonarnych niestacjonarnych studiach wy2szych studiach
doktoranckich, wynikajqce z plan6w studi6w, powinny stanowid nie mniej niz 80Yo
pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego,
3) kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu winien planowat realizacjg zajge
dydaktycznych przez pracownika innej jednostki organizacyjnej Uczelni w uzgodnieniu
z kierownikiem jednostki macierzystej pracownika,
godzin ponadwymiarowych ustalonych dla nauczyciela
4) do pensum dydaktycznego
podanej kolejnoSci zajgcia dydaktyczne, wynikaj4ce
akademickiego zalicza sig
z plan6w studi6w, realizowane:
na stacjonamych studiach wyzsz.ych doktoranckich (w tym zajgcia realizowane
w ramach programu Erasmus+ oraz poza jednostk4 macierzystE),
na niestacjonarnych studiach wyZszych i doktoranckich (w tym zajgcia realizowane
poza jednostk4 macierzyst4),

i

i

i

w

a)
b)

i

5)

zaliczeniu zajg( okeSlonych w pkt 4 do pensum dydaktycznego i godzin
ponadwymiarowych ustalonych dla nauczyciela akademickiego zalicza sig godziny
dydaktyczne realizowane z t]'tulu:
a) prowadzenia zajgi w ramach sekcji sportowych i artystycznych - do 60 godzin

po

b)

obliczeniowych za sekcjg,

prowadzenia zajge

w

ramach poradni

specj

alistycznych

- do 60

godzin

obliczeniowych,
prowadzenia seminarium doktoranckiego (nieobjgtego planem studi6w doktoranckich)
- 30 godzin obliczeniowych, pod warunkiem, 2e uczestniczy w nim co najmniej 2
doktorant6w niebgd4cych uczestnikami studi6w doktoranckich, z kt6rych
przynajmniej jeden ma otwarty przew6d doktorski,
d) prowadzenia za1Et, realizowanych na studiach podyplomowych i w ramach
przygotowania pedagogicznego uzyskiwanego przez student6w i doktorant6w
w CEU,
6) w przypadku, gdy nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce migdzywydzialowej nie
realizuje ustalonego pensum dydaktycznego, kierownik tej jednostki organizacyjnej zalicza
do jego pensum prowadzenie dodatkowych zajg6 nieobjgtych planem studi6w w ramach
oferty przedmiot6w o96lnouczelnianych, zatwierdzonych przez prorektora wlaSciwego do
spraw ksZalcenia,
7) jeZeli pracownik prowadzi zajgcia dydaktyczne w kilku jednostkach innych niZ jednostka
macierzysta, do pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych ustalonych dla
nauczyciela akademickiego wlicza sig liczbg godzin zajgi dydaktycznych prowadzonych
w kazdej z tych jednostek, proporcjonalnq do og6lnej liczby godzin zajgi prowadzonych
przez pracownika w tych jednostkach, z zachowaniem zasad okre5lonych w pkt 4.

c)

$s

l.

Zajedn4 godzing zajgC dydaktycznych prowadzonych:
l) w siedzibie Uniwersltetu w dni ustawowo wolne od placy orz w soboty w ramach
obowiEzuj4cego pensum,
2) poza stedzib4 Uniwersytetu (w granicach Rzeczypospolitej Polskiej),
3) w jgzyku obcym, na kierunkach innych niZ filologia,
pracownik moze otrzymai dodatkowe wynagrodzenie w wysoko6ci nieprzekraczaj4cej I
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikaj4cego z osobistego
zaszeregowania pracownika w dniu rozpoczgcia roku akademickiego.
2. Dodatkowe wynagrodzenie za zajgcia, o kt6rych mowa w ust. 1, przyznaje Rektor na

podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, na okes
prowadzenia tych zajgi, nie dlu2szy niz wynikaj4cy z planu zajg(, i zgodny z organizacj4
roku akademickiego. w formie:
l) dodatku specjalnego wyplacanego w granicach okreSlonych przepisami
rozporzqdzenia w sprawie wynagradzania pracownik6w zatrudnionych w uczelniach
publicznych,
lub

2)

dodatku wyrazonego kwotowo, na zasadach okre5lonych uchwaiq Senatu w sprawre
przeznaczenia dodatkowych Srodk6w na zwigkszenie wynagrodzeri pracownik6w
Uniwersytetu w Bialymstoku.
3. Warunkiem przyznania pracownikowi dodatku jest dysponowanie przez uczelnig
(ednostkg) odpowiednimi Srodkami fi nansowymi.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej, na kt6rego wniosek wyplacany jest dodatek,
zobowi4zany jest do niezwlocznego wyst4pienia z wnioskiem o zaprzestanie wyp{aty

w

s1'tuacji, gdy pracownik nie realizuje zajge, za kt6rych przeprowadzenie
otrzymuje dodatek.

dodatku

1.

s6
Rektor zwigksza wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich prowadz4cych
zajgcia na Wydziale Ekonomiczno-lnformatycznym w Wilnie (z wyl4czeniem
pracownik6w wykonuj4cych pracg wyl4cznie na tym wydziale i zamieszkalych na
terytorium Republiki Litewskiej) na okres prowadzenia tych zajg6, nie dluLszy niZ
wynikaj4cy z planu zajgt i zgodny z orgwizacj4 roku akademickiego.
Zasady zwigkszania wynagrodzeri nauczycieli akademickich, o kt6rych mowa w ust. l,
ustala Rektor.
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l. W przypadkach uzasadnionych koniecznoSci4 realizacji programu studi6w

nauczyciel
akademicki moze zostai zobowi4zany do prowadzenia zajgt dydaktycznych w godzinach
ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekrac zaj4cym dla pracownika naukowodydaktycznego | 14, a dla pracownika dydaktycznego 112 obowi4zuj4cego pensum.
Je4eli z planu zajgi wynika potrzeba powierzenia nauczycielowi akademickiemu
prowadzenia zajg6 dydaktycznych w wymiarze przekraczaj4cym liczbg godzin
ponadwymiarolrrych, o kt6rym mowa w ust. I, Uczelnia moZe powierzyi nauczycielowi,
za jego zgod4 wyrazon4 na pi6mie w formie oSwiadczenia, prowadzenie tych zajg6 na
zasadach przyjgtych dla godzin ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczajqcym dla
pracownika naukowo-dydaktycznego l12, a dla pracownika dydaktycznego 3/4
obowiqzuj4cego pensum. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek
kierownika jednostki organizacyjnej, moZe wyrazi( zgodg na zwigkszenie uymiaru godzin
ponaduymiarowych.
3. Wynagrodzenie za prac7 w godzinach ponadwymiarowych pnyznaje sig pracownikowi po
dokonaniu rozliczenia godzin zaj96 dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz
w roku, w terminie 2 miesigcy od zakoflczenia roku akademickiego z zastrzeheniem, ze
Rektor mo2e zarzqdzit rozliczanie tych zajEt w kr6tszych okresach.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonamych studiach
wyZszych i doktoranckich obliczane jest wedlug stawek ustalonych przez Rektora.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane:
1) na niestacj onamych studiach wy2szych i doktoranckich,
2) na studiach podyplomowych,
3) w ramach przygotowania pedagogicznego uzyskiwanego przez student6w
i doktorant6w w ramach CEU,
obliczane jest wedlug stawek ustalonych przez kierownika jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu, w granicach okreSlonych przepisami rozporz4dzenia w sprawie
wynagradzania pracownik6w zatrudnionych w uczelniach publicznych.
6- Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane jako:
l) zajgcia, o kt6rych mowa w $ 4 pkt 5 lit. a-c,
2) dydaktyka przedmiotowa stanowi4ca czgS6 programu ksztalcenia w ramach
przygotowania pedagogicznego uzyskiwanego w CEU przez student6w studi6w
stacjonamych,
obliczane jest wedlug stawek ustalonych przez Rektora.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczyciela
akademickiego poza jednostk4 macierzyst4 na niestacjonamych studiach wyZszych
i doktoranckich obliczane jest wedlug stawek ustalonych przez kierownika jednostki
organizacyjnej, w kt6rej zajgcia s4 realizowane, w granicach okredlonych przepisamt

rozporz4dzenia
publicznych.

w

sprawie wynagradzania pracownik6w zatrudnionych

w

uczelniach
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1. Czgdi wynagrodzenia pracownika proporcjonalna do czgSci pensum dydaktycznego
realizowanego na stacjonamych studiach wy2szych i doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 4
pkt 4 lit. a, orM w ramach godzin dydaktycznych, o kt6rych mowa w $ 4 pkt 5 lit. a-c i pkt
6, finansowana jest ze Srodk6w przekazanych Uczelni zbud2etu paistwa.
2. Cz95,t, wynagrodzenia pracownika proporcjonalna do czgSci pensum dydaktycznego
doktoranckich, studiach
realizowanego na niestacjonamych studiach wyZszych
podyplomowych, zajgciach realizowanych w ramach przygotowania pedagogicznego
uzyskiwanego przez student6w i doktorant6w w ramach CEU, o kt6rych mowa w $ 4 pkt 4
lit. b i pkt 5 lit. d. finansowana jest ze Srodk6w pochodz4cych z oplal za to ksztalcenie,
pozostaj4cych w dyspozycji jednostki.
3. Cz956 wynagrodzenia pracownika proporcjonalna do czgSci pensum dydaktycznego, kt6rej
decyzj4 kierownika jednostki organizacyjnej pracownik nie realizuje'
zgodnie
finansowanajest ze Srodk6w pozabudZetowych, pozostaj4cych w dyspozycji jednostki.
4. Dodatkowe wynagrodzenie, o kt6rym mowa w $ 5, oraz zwigkszenie wynagrodzenia,
o kt6rym mowa w $ 6:
za z$gcia prowadzone na studiach niestacjonarnych finansowane jest ze Srodk6w
pochodz4cych
oplat za to ksztalcenie pozostaj4cych w dyspozycji jednostki
prowadzqcej ksztalcenie,
2) za zajr';cia prowadzone na studiach stacjonamych finansowane jest ze Srodk6w
przekazanych Uczelni z bud2etu palistwa.
Wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe realizowane na stacjonamych studiach
5.
wy2szych i doktoranckich, o kt6rych mowa w $ 4 pkt 4 lit. a, otaz w ramach godzin
dydaktycznych, o kt6rych mowa w S 4 pkt 5 lit. a-c, finansowane jest ze 6rodk6w
przekazanych Uczelni z bud2etu paristwa.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane na niestacjonamych studiach
wy2szych i doktoranckich, studiach podyplomowych , zajEciach realizowanych w ramach
przygotowania pedagogicznego uzyskiwanego przez student6w i doktorant6w w ramach
CEU, o kt6rych mowa w $ 4 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. d, finansowane jest ze Srodk6w
pochodz4cych z oplat za Io ksztalcenie, pozostaj4cych w dyspozycji j ednostki prowadz4cej

i

z

l)

z

ksztalcenie.
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Wszystkie zajgcia dydaktyczne i godziny dydaktyczne wymienione w $ 4 pkt 4-6'
realizowane przez natczyciela akademickiego w ramach pensum dydaktycznego i godzin
ponadwymiarowy ch oraz zajgcia dydaktyczne, kt6re nie stanowi4 obowiqzk6w
dydaktycznych nauczyciela akademickiego, powinny byd wpisane do karty planowanych
obciqzef dydaktycznych oraz sprawozdania z wykonania zaj96 dydaktycznych.
Ka2dy nauczyciel akademicki, niezaleznie od wymiaru planowanych zaj96 dydaktycznych,
powinien wypelnii kartg planowanych obci4Zeir dydaktycznych. Karty planowanych
obciz;izeh wypelnia sig r6wnie2 dla nauczycieli, dla kt6rych nie zaplanowano zaj96
dydaktycznych (np. urlopy platne i bezplatne, sta:Ze itp.). Liczba zloZonych kart
planowanych obci4zeri powinna byt zgodna z liczb4 nauczycieli akademickich
zatrudnionych w danej jednostce.
3. Oryginaly kart planowanych obci4Zef oraz v'rykazy planowanych obci42en wszystkich
pracownik6w jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na kolejny rok akademicki naleZy
zlo|yt do Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich w terminie do dnia 30 wrzeSnia danego

1.

roku akademickiego. Kopie kart planowanych obci42eir powinny znajdowai
w jednostce organ izacyj nej.

4. Zaistniale

w trakcie roku akademickiego

zmiany

w

sig

planowanych obci4Zeniach

dydaktycznych wykazywane s4 w sprawozdaniach z wykonania zajge dydaktycznych.
5. Informacj a na temat planowanego urlopu lub innej dlugotrwalej nieobecnoSci powinna byi
zg)aszana przed rozpoczgciem roku akademickiego i uwzglgdniana przy planowaniu
obci+zef dydaktycznych, kt6re stanowi4 podstawg do rozliczenia pensum dydaktycznego.
6. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecno(ci
nauczyciela akademickiego, godziny zalgd dydaktycznych, wynikaj4ce z pensum
dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, kt6re wedlug planu zajgi przypadalyby
w okresie tej nieobecno6ci, zalicza sig, dla cel6w ustalenia liczby godzin zajqt
dydaktycznych jako godziny przepracowane zgodnie z planem.
7. Nauczycielowi akademickiemu, dla kt6rego nie zaplanowano obciqZenia dydaktycznego
z powodu:
l) zatrudnienia po rozpoczgciu roku akademickiego,
2) przewidzianej nieobecnoSci w pracy zwi4zanej w szczeg6lnoSci z urlopem naukowym,
dlugotrwal4 chorob4, urlopem dla poratowania zdrowia, urlopem bezplatnym lub
innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem slu2by woj skowej, urlopem
macierzyfskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyriskiego, urlopem ojcowskim,
urlopem rodzicielskim,
3) ustania stosunku pracy przed zakoiczeniem roku akademickiego
- zalicza sig do przepracowanych godzin zajgt dydaktycznych 1/30 rocznego pensum
dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska w spos6b okredlony na podstawie
uchwaly Senatu, za kazdy tydzieA nieobecnoSci przypadaj4cej za okres, w kt6rym
w Uczelni s4 prowadzone zajgcia dydaktyczne.
8. Nauczyciel akademicki zobowi4zany jest, po zakoriczeniu realizacji zajg6 dydaktycznych
w danym roku akademickim, do zlo2enia sprawozdania z wykonania zajgt
dydaktycznych.
9. Za prawidlowe rozliczenie zrealizowanych godzin dydaktycznych nauczycieli
akademickich odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej, w kt6rej
zatrudniony jest nauczyciel akademicki.
10. Oryginaly sprawozdan z wykonania zajgt dydaktycznych nale2y zlo2yt w Dziale
Dydaktyki i Spraw Studenckich nie p62niej niz do 30 lipca danego roku akademickiego.
Kopie sprawozdari z wykonania zajgt dydaktycznych powinny znajdowai sig w jednostce
organizacyjnej.
$ l0
Jednostki organizacyjne Uniwersy'tetu mog4 wprowadzai w miarg posiadanych Srodk6w,
w spos6b niesprzeczny z przepisami prawa, wlasny system wynagradzania za wykonywanie

obowiqzk6wdydaktycznychokreSlonychw$lust.3pkt2-5,Til0orazzawykonywanie
obowi4zk6w naukowych i organizacyjnych.
$
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Wz6r oSwiadczenia, o kt6rym mowa w $ 7 ust. 2 oraz wz6r karty planowanych obci4Zen
dydaktycznych i sprawozdania z wykonania zajgi dydaktycznych zostan4 okreSlone
zarzadzeniem Rektora.
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L Traci moc Uchwala nr 956 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie wymiaru zadah dydaktycznych dla stanowisk, na kt6rych zatrudniani sq
nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania
finansowania godzin ponadwymiarowych z p62niejszymi zmianami.
Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia z moc4 obowi4zuj4c4 od
i

I

wrze!;nia 2017 r.

Przewodniczqcy

