
 

UCHWAŁA Nr 103/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 października 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 § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dziekan najpóźniej do dnia 30 listopada przekazuje Rektorowi wykaz nauczycieli 
akademickich, którym nie zaplanowano wykonania wymaganego pensum dydaktycznego 
i/lub będą wykonywać zadania, o jakich mowa w ust. 3.”;  

 
2) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dziekan przekazuje Rektorowi do dnia 30 listopada informacje o nauczycielach 
akademickich, których wymiar zająć dydaktycznych wykracza ponad ustalone pensum 
zgodnie z wzorem określonym w zarządzeniu Rektora.”; 

 
3) w § 20: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7)  przekazywania Rektorowi na piśmie najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku 

akademickiego zbiorczego planu obciążeń dydaktycznych pracowników 
etatowych (syntetyczno-analityczny);”, 

b) po pkt. 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8)  przekazywania Rektorowi na piśmie najpóźniej do dnia 30 listopada następnego 

roku akademickiego zbiorczego sprawozdania z wykonania godzin dydaktycznych 
(w tym pensum dydaktycznego) w jednostce organizacyjnej.”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
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