ZARZĄDZENIE Nr 92/2021
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu
„Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu
„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn.
zm.) w związku z § 42 ust. 6 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego
wprowadzonego zarządzeniem Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 września 2019 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy”
stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Niższe pensum
jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza” (IDUB) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od roku akademickiego 2022/2023 do zakończenia programu IDUB
zniżkę wymiaru pensum o 90 godzin dydaktycznych mogą otrzymać
osoby, o których mowa w ust. 2, a osoby zatrudnione w grupie
pracowników badawczo-dydaktycznych z tytułem profesora zniżkę
w wysokości 30 godzin dydaktycznych.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Łączny wymiar zniżek pensum nie może wynosić więcej niż 50%
podstawowego pensum pracownika w danym roku akademickim.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
1. Osobom, którym w wyniku konkursu „Niższe pensum jako instrument
projakościowy” obniżono zakres obowiązków dydaktycznych nie planuje
się zajęć w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 15
godzin dydaktycznych.
2. W przypadku przekroczenia i zrealizowania przez pracownika większej
liczby godzin niż wskazana w ust. 1 zniżka ulega zmniejszeniu o tę
nadwyżkę.”;
3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o obniżenie pensum w ramach konkursu „Niższe pensum jako
instrument projakościowy”, którego wzór stanowi Załącznik do
Regulaminu, na kolejny rok akademicki składa pracownik badawczodydaktyczny w terminie do 15 lipca w dziekanacie swojego wydziału, a
osoby zatrudnione poza wydziałami w sekretariatach swoich jednostek
organizacyjnych.
Wniosek
powinien
być
zaakceptowany
przez
bezpośredniego przełożonego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski pozytywnie zarekomendowane przez przewodniczącego rady
dyscypliny rozpatruje Dziekan wydziału lub Dyrektor jednostki
ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej), jeśli powierza zajęcia
dydaktyczne, w kontekście możliwości i potrzeb związanych z realizacją
zadań dydaktycznych jednostki.”;
4) w § 4 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sporządzenie listy nauczycieli akademickich, laureatów konkursu
i przekazanie jej Rektorowi, jako wniosku o obniżenie pensum,
w terminie do 5 września.”;
5) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O przyznanych zniżkach pensum powiadamiani są wnioskodawcy,
właściwi
Dziekani
wydziałów
i
Dyrektorzy
jednostek
ogólnouniwersyteckich (międzywydziałowych) oraz Prorektor ds.
nauczania.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na podstawie listy zniżek pensum przyznanych pracownikom Dziekan
lub Dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej), o ile
przydziela zajęcia dydaktyczne, składa sprawozdanie ze sposobu
podziału godzin wyłączonych z pensum osób, które otrzymały zniżkę,
między pracowników Uniwersytetu w formie godzin ponadwymiarowych
lub godzin w pensum oraz wykonawców zewnętrznych.”;
6) Załącznik do Regulaminu Konkursu „Niższe pensum jako instrument
projakościowy” otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi
ds. nauczania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana.

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
REKTOR

Załącznik
do zarządzenia Nr 92/2021
z dnia 18 czerwca 2021 r.
Załącznik
do Regulaminu

Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego w roku akademickim
………………………
w ramach konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy”
finansowanego ze środków IDUB
1. Dane wnioskodawcy:
1) Imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….…………….
2) Stopień lub tytuł naukowy: ……………...………………………………………………………………………...
3) Zajmowane stanowisko: ……………………………………………………………………………………………….
4) Przynależność do dyscypliny/dyscyplin naukowych ………………………………...………………….
5) Jednostka organizacyjna: ……………………………………………………………………………………………..
2. Uzasadnienie wniosku w tym zwięzły opis planów badawczych na najbliższy rok
akademicki
3. Związek prowadzonych badań z tematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB):
4. Wykaz maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji naukowych Wnioskodawcy
z ostatnich 5 lat:
1) …………………………………………………….……………………………………..
2) ………………………………………………………………………….………………..
3) ………………………………………………….………………………………………..
4) ………………………………………………….………………………………………..
5) ………………………………………………….………………………………………..
5. Wykaz, maksymalnie pięciu, pozostałych osiągnięć naukowych, dokonań badawczych
i aktywności Wnioskodawcy z ostatnich 5 lat:
1) ………………………………………………….………………………………………..
2) ………………………………………………….………………………………………..
3) ………………………………………………….………………………………………..
4) ………………………………………………….………………………………………..
5) ………………………………………………….………………………………………..
6. Data wypełnienia wniosku: …………………………………………………………………………….………………….
7. Podpis Wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………….…………………….
8. Akceptacja bezpośredniego przełożonego …………………………………………………………….……………
9. Rekomendacja Przewodniczącego Rady Dyscypliny
10. Rekomendacja Dziekana/Dyrektora jednostki międzywydziałowej/Dyrektora jednostki
*
ogólnouniwersyteckiej 1
11. Rekomendacja Zespołu Opiniującego konkursu
PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO

1 *

…………………………………………..……..

……………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………...

niepotrzebne skreślić

