
 

UCHWAŁA Nr 59/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich  
 
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 105 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa wymiar zadań dydaktycznych 
nauczycieli akademickich, zwanym dalej „pensum”. 

 
§ 2.1. Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć 

dydaktycznych nauczyciela akademickiego wynikający z zatrudnienia w Uniwersytecie 
Wrocławskim, zwanym dalej „Uniwersytetem”, wyrażony w godzinach dydaktycznych  
i ustalony zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszej uchwale. 

2. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut zajęć. 
3. Dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne w godzinach ponad-

wymiarowych przysługuje nauczycielowi akademickiemu w przypadku przekroczenia 
przez niego wymiaru obowiązków dydaktycznych określonych na podstawie § 3-5. 

4. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, godziny ponadwymiarowe naliczane są od poziomu pensum dydaktycznego 
ustalonego dla danego stanowiska obniżonego proporcjonalnie do części etatu, na którym 
pracownik jest zatrudniony. 

 
§ 3. Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich w Uniwersytecie wynosi: 

1) dla pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego  
– 210 godzin dydaktycznych; 

2) dla pracowników naukowo-dydaktycznych – 240  godzin dydaktycznych; 
3) dla docentów – 270 godzin dydaktycznych; 
4) dla starszych wykładowców – 360 godzin dydaktycznych; 
5) dla wykładowców – 360 godzin dydaktycznych; 
6) dla lektorów i instruktorów – 540 godzin dydaktycznych. 

 
§ 4.1. Pensum Rektora obniża się do 60 godzin dydaktycznych. 
2. Wymiar pensum dydaktycznego może zostać obniżony przez Rektora na 

wniosek pracowników pełniących funkcje: 
1) prorektorów – do 120 godzin dydaktycznych; 
2) dziekanów – do 120 godzin dydaktycznych; 
3) prodziekanów i dyrektorów instytutów – do 180 godzin dydaktycznych; 
4) kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i dyrektora 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej – o 120 godzin dydaktycznych; 
5) zastępców kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 

zastępcy dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej oraz zastępców 
dyrektorów instytutów ds. dydaktycznych: 
 o 30 godzin dydaktycznych jeżeli roczne pensum wynosi do 270 godzin 

dydaktycznych, 
 o 60 godzin dydaktycznych jeżeli roczne pensum jest wyższe niż 270 

godzin dydaktycznych. 
 

§ 5.1. Rektor może, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie 
ważnych zadań dla Uniwersytetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej obniżyć wymiar jego pensum 
dydaktycznego w zakresie odpowiadającym obciążeniu czasowemu związanemu z 
wykonywaniem tych zadań. Rektor powiadamia o swojej decyzji dziekana odpowiedniego 
wydziału lub kierownika jednostki pozawydziałowej. 
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2. Rektor na wniosek dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej lub 
nauczyciela akademickiego może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela 
akademickiego z innych ważnych powodów, w szczególności: 

1) obciążenia funkcjami organizacyjnymi w Uniwersytecie; 
2)  szczególnego obciążenia zadaniami badawczymi. 

 
§ 6.1. Nauczyciel akademicki może, za zgodą dziekana/kierownika jednostki 

pozawydziałowej, realizować pensum w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. 
2. Dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej odpowiedzialny za organizację 

procesu dydaktycznego może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć  
w ramach pensum dydaktycznego w innej niż macierzysta jednostce organizacyjnej 
Uniwersytetu. 

3. Dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej odpowiedzialny za organizację 
procesu dydaktycznego może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć  
w ramach pensum w szkole ponadpodstawowej, tylko w przypadku gdy odbywają się one 
w oparciu o umowę zawartą ze szkołą, określającą refundację poniesionych przez 
Uniwersytet kosztów. 

4. Liczbę godzin dydaktycznych przepracowanych na zasadach określonych w ust. 
1-3 wlicza się do pensum dydaktycznego realizowanego w ramach jednostki 
organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. 
 

§ 7.1. Do pensum dydaktycznego wliczane są dwa rodzaje obciążeń 
dydaktycznych: zajęcia regularne oraz pozostałe obciążenia dydaktyczne. 

2. Przez zajęcia regularne rozumie się zajęcia, które: 
 umieszczone są w semestralnym rozkładzie zajęć prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne odpowiedzialne za prowadzenie procesu 
dydaktycznego np. wykłady, ćwiczenia, laboratoria, pracownie, 
konwersatoria, seminaria, warsztaty oraz 

 prowadzone są dla grup o liczebności nie mniejszej niż ustalona przez 
dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej lub Rektora. 

3. Do zajęć regularnych zalicza się praktyki zawodowe obowiązkowe dla danego 
kierunku studiów. Opiekunowi praktyk zawodowych nie wykonującemu obowiązkowego 
pensum dydaktycznego zalicza się 6 godzin dydaktycznych za każdy tydzień praktyki, 
zgodnie z zarządzeniem Rektora. 

4. Ustalając zakres obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego  
w ramach pensum dydaktycznego bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności regularne 
zajęcia i pozostałe obciążenia dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych 
(pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) 
prowadzonych przez jego jednostkę organizacyjną oraz zleconych przez inne jednostki 
organizacyjne. 

5. W przypadku niewypełnienia pensum dydaktycznego zajęciami, o których mowa 
w ust. 4 do pensum można wliczyć zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych. 

6. Do pensum dydaktycznego nie wlicza się zajęć prowadzonych w ramach 
studiów podyplomowych. 

7. Szczegółowe zasady rozliczania pensum dydaktycznego dla obciążeń 
dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi określa uchwała rady wydziału/rady 
jednostki pozawydziałowej, która w szczególności: 

1) ustala wykaz obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi 
uwzględnianych w pensum dydaktycznym; 

2) określa maksymalną liczbę godzin dydaktycznych zaliczanych do pensum  
z tytułu prowadzenia poszczególnych zajęć niebędących zajęciami 
regularnymi; 

3) określa minimalny procent pensum dydaktycznego jaki stanowić muszą 
zajęcia regularne. 

8. Rada wydziału/rada jednostki pozawydziałowej może, dla ustalenia obowiązków 
dydaktycznych realizowanych w ramach pensum dydaktycznego, wprowadzić 
współczynnik przeliczeniowy nie większy niż 2: 

1) dla zajęć regularnych, prowadzonych bez dodatkowego wynagrodzenia  
w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy; 

2) dla zajęć regularnych prowadzonych w języku obcym niebędących 
lektoratami oraz zajęciami na studiach filologicznych prowadzonymi 
standardowo w językach obcych; 
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3) dla zajęć dydaktycznych prowadzonych poza siedzibą Uniwersytetu lub 
zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zajęć prowadzonych 
niestandardowymi metodami), za prowadzenie zajęć regularnych rada wydziału/rada 
jednostki pozawydziałowej może zaliczyć do przepracowanych godzin zajęć 
dydaktycznych dodatkowe godziny dydaktyczne. Przyznane godziny dodatkowe są 
traktowane jako obciążenia dydaktyczne niebędące zajęciami regularnymi. 

10. Uchwała, o której mowa w ust. 7-9 zgodna z innymi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w Uniwersytecie, wymaga zatwierdzenia przez Rektora. 

11. Skutki finansowe wynikające z uchwały rady wydziału/rady jednostki 
pozawydziałowej w sprawach określonych w ust. 7-9 ponosi wydział/jednostka 
pozawydziałowa. 
 

§ 8.1. W czasie choroby lub innej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 
akademickiego godziny dydaktyczne, wynikające z pensum dydaktycznego, zalicza się, 
dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako przepracowane zgodnie  
z planem.   

2. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia 
dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, 
przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, 
urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, 
urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku 
akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną 
trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień 
nieobecności przypadającej na okres, w którym przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne. 
 

§ 9. Za prawidłowe rozliczenie pensum odpowiedzialny jest dziekan wydziału lub 
kierownik jednostki pozawydziałowej odpowiedzialny za organizację procesu 
dydaktycznego.   
 
 § 10. Tracą moc: 

1) uchwała Nr 128/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
27 września 2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich 
oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych; 

2) uchwała Nr 189/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
20 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  
Nr 128/2006 Senatu UWr z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wymiaru 
pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych; 

3) uchwała Nr 96/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 
2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 128/2006 Senatu 
UWr z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli 
akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych; 

4) uchwała Nr 131/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
31 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  
Nr 128/2006 Senatu UWr z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wymiaru 
pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych; 

5) uchwała Nr 93/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 
2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/2006 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wymiaru pensum 
nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 

 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 

 
Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


