
 

UCHWAŁA Nr 94/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 
akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków,  

w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk,  
powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych oraz  

zasad obliczania i rozliczania godzin dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 i art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 105 i § 108 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr 85/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk, powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych 
oraz zasad obliczania i rozliczania godzin dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 1: 

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Dla potrzeb stosowania niniejszej uchwały za zajęcia prowadzone przy 
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość uznaje się tylko zajęcia 
przygotowane i realizowane na Uniwersytecie na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.”, 

b) po ust. 12a dodaje się ust. 12b w brzmieniu: 

„12b. Jeżeli nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość, wówczas może wyznaczyć termin konsultacji 
online chyba, że dziekan w drodze zarządzenia określi inną organizację konsultacji 
online na wydziale. Konsultacje te powinny odbywać się co najmniej jeden raz w 
tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż 30 minut. Konsultacje online nie mogą 
przekroczyć 1/2 wymaganego do realizacji czasu konsultacji, o którym mowa w  
ust. 12. Czas odbywania konsultacji online wlicza się do czasu konsultacji, o którym 
mowa w ust. 12. W pozostałym zakresie do konsultacji online stosuje się 
odpowiednio ust. 12.”; 

 
2) w § 9: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pełnienie funkcji opiekuna pracy dyplomowej, o której mowa w § 46 ust. 2 
Regulaminu studiów w Uniwersytecie;”, 

b) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) opieka nad studentem odbywającym kształcenie według indywidualnego toku 
studiów, o którym mowa w § 23 Regulaminu studiów w Uniwersytecie.”, 

c) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opieka nad pracą dyplomową, o której mowa w § 46 ust. 2 Regulaminu studiów 
w Uniwersytecie – 5 godz./rok za każdego studenta. Łączna liczba godzin z tego 
tytułu nie może przekroczyć 20 godz./rok;”, 

d) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) opieka nad studentem odbywającym kształcenie według indywidualnego toku 
studiów, o którym mowa w § 23 Regulaminu studiów w Uniwersytecie –  
5 godz./semestr za każdego studenta - nie więcej niż 15 godz./semestr.”;  
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3) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dziekan przekazuje Rektorowi wykaz nauczycieli akademickich, którym nie 
zaplanowano wykonania wymaganego pensum dydaktycznego i/lub będą wykonywać 
zadania, o jakich mowa w ust. 3 w terminie określonym przez odpowiednie zarządzenie 
Rektora.”;  

 
4) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dziekani przekazują Rektorowi w terminie określonym przez odpowiednie 
zarządzenie Rektora informacje o nauczycielach akademickich, którym ustalono godziny 
ponadwymiarowe ustalone zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu Rektora.”; 

 
5) w § 20 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7) przekazywania Rektorowi na piśmie w terminie określonym przez odpowiednie 
zarządzenie Rektora zbiorczego planu obciążeń dydaktycznych pracowników etatowych 
(syntetyczno-analityczny); 

8) przekazywania Rektorowi na piśmie w terminie określonym przez odpowiednie 
zarządzenie Rektora zbiorczego sprawozdania z wykonania godzin dydaktycznych  
(w tym pensum dydaktycznego) w jednostce organizacyjnej.”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


