Uchwała nr 321/2008
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działając na podstawie art. 131 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365; z późn.
zm.) oraz § 83 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, postanawia, co
następuje:

§1
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu
nauczania, nauczyciel akademicki moŜe wykonywać zajęcia dydaktyczne ponad wymiar
pensum dydaktycznego określony przez Senat dla jego stanowiska.
2. Do szczególnych przypadków, o których mowa w ust. 1, zalicza się brak moŜliwości
prowadzenia zajęć dydaktycznych przez innych nauczycieli akademickich danej jednostki
organizacyjnej spowodowany ich:
1) chorobą udokumentowaną zwolnieniem lekarskim;
2) urlopem macierzyńskim;
3) urlopem wychowawczym;
4) urlopem dla poratowania zdrowia;
5) odbywaniem słuŜby wojskowej;
6) płatnym i bezpłatnym urlopem naukowym;
7) wyjazdem na staŜ naukowy.
Do szczególnych przypadków, o których mowa w ust. 1, zalicza się teŜ potrzeby natury
organizacyjno-programowej spowodowane zmianami planów i programów studiów
powodującymi okresowe spiętrzenie realizacji zajęć dydaktycznych, a takŜe inne
uzasadnione przypadki wynikające z realizacji standardów kształcenia.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, a wyszczególnionych w ust. 2:
1) pracownik naukowo-dydaktyczny moŜe być obowiązany prowadzić zajęcia
dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym
¼ pensum dydaktycznego określonego przez Senat dla stanowiska, przy czym
pracownika w ciąŜy lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku nie moŜna
zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody;
2) pracownik dydaktyczny moŜe być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne
w godzinach ponadwymiarowych w rozmiarze nieprzekraczającym ½ wymiaru
pensum określonego przez Senat dla jego stanowiska, przy czym pracownika w ciąŜy
lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku nie moŜna zatrudniać
w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, a wyszczególnionych w ust. 2, nauczycielowi
akademickiemu, za jego zgodą, moŜe być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych
w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust. 3.
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5. Powierzenie nauczycielowi akademickiemu prowadzenia zajęć dydaktycznych
w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze, o którym mowa w ust. 4, nie powinno
mieć charakteru trwałego. W tym celu podejmuje się odpowiednie działania
organizacyjno-programowe.
6. Rozmiar zajęć dydaktycznych przydzielonych pracownikowi naukowo-dydaktycznemu
w danym roku akademickim ponad wymiar obowiązków dydaktycznych nie moŜe być
wyŜszy niŜ dwukrotny ich wymiar określony przez Senat dla jego stanowiska.
Ograniczenie to nie ma zastosowania wobec pracowników dydaktycznych.

§2
1. Nauczycielowi akademickiemu zapewnia się pełną dobrowolność przy wyraŜaniu zgody
na prowadzenie zajęć dydaktycznych ponad wymiar pensum określonego przez Senat dla
jego stanowiska. Zgoda jest wyraŜana w formie pisemnego oświadczenia nauczyciela
akademickiego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zajęcia dydaktyczne wykraczające ponad wymiar obowiązków dydaktycznych
nauczyciela akademickiego określony przez Senat dla jego stanowiska, wymagające
uprzedniej zgody nauczyciela akademickiego, kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej
lub dydaktycznej moŜe powierzyć nauczycielowi akademickiemu po uprzednim
uzyskaniu zgody odpowiednio dziekana lub Przewodniczącego Rady ds.
Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych. W przypadku szczególnej konieczności
powierzenia zajęć dydaktycznych pracownikowi naukowo-dydaktycznemu w rozmiarze
wyŜszym niŜ określony w § 1 ust. 6 wymagane jest ponadto uzyskanie uprzedniej zgody
Rektora.
3. Przy powierzaniu zajęć dydaktycznych wykraczających ponad wymiar obowiązków
dydaktycznych nauczyciela akademickiego określony przez Senat dla jego stanowiska,
stosuje się zasadę równomiernego obciąŜania zajęciami nauczycieli akademickich danej
samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej lub ogólnouczelnianej jednostki
dydaktycznej, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności specjalności naukowodydaktycznej danego nauczyciela wymaganej dla prowadzenia tych zajęć. Ponadto
uwzględnia się takie okoliczności dotyczące obciąŜenia nauczycieli akademickich, jak:
realizacja prac badawczych, finalizacja pracy doktorskiej, habilitacyjnej lub monografii
czy ksiąŜki, pełnienie przez nauczyciela akademickiego funkcji z wyboru na rzecz
szkolnictwa wyŜszego i nauki, a w szczególności w Radzie Głównej Szkolnictwa
WyŜszego, w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, w Radzie Nauki
oraz w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a takŜe w innych ogólnopolskich gremiach
wybieralnych działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyŜszego.
4. Nie powierza się w danej samodzielnej jednostce naukowo-dydaktycznej lub
ogólnouczelnianej jednostce dydaktycznej realizacji zajęć dydaktycznych wykraczających
ponad wymiar obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego określony przez
Senat dla jego stanowiska jeŜeli pozostali nauczyciele akademiccy tej jednostki nie
wykonują zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przez Senat dla ich stanowisk.

§3
Wnioski w sprawach wymagających decyzji Rektora naleŜy składać w Dziale Studiów
i Spraw Studenckich w terminie do dnia 20 października 2008 roku.
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§4
Interpretacji i zmian niniejszej uchwały dokonuje Senat.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów, a nadzór nad wykonaniem
uchwały sprawuje Rektor.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Erwin Wąsowicz

