
 

UCHWAŁA Nr 62/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 maja 2014 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) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut zajęć. Pełna godzina 
dydaktyczna (45 min) jest podstawą do ustalenia i rozliczenia czasu trwania zajęć w 
Uczelni.”, 
 

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

„12a. Organizacja pracy podczas konsultacji powinna zapewnić przyjęcie wszystkich 
studentów nawet jeżeli zachodzi konieczność wydłużenia czasu konsultacji. Wydłużenie 
czasu konsultacji nie może zakłócić wykonywania przez nauczyciela akademickiego 
innych obowiązków.”; 

 
2) w § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  zastępców kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zastępcy dyrektora 
Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz zastępców dyrektorów instytutów 
ds. dydaktycznych: 

a) o 30 godzin dydaktycznych, jeżeli roczne pensum wynosi nie więcej niż 240 
godzin dydaktycznych, 

b) o 60 godzin dydaktycznych, jeżeli roczne pensum jest wyższe niż 240 godzin 
dydaktycznych.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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