
 
  
 
 
 
 

 
UCHWAŁA Nr XXIII – 19.7/14 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 24 września 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca  

2009 r. w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju 

zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć 

dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad 

powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych 

  

Na podstawie art. 130 ust. 2 i art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                     

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 2 pkt 6 

Statutu UMCS, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił: 

 

§ 1 

W Uchwale XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych, wprowadzić następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry 

naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w przewodzie doktorskim 

lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminów doktorskich lub komisji 

habilitacyjnej.”. 

 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do innych prac związanych z procesem dydaktycznym, kształceniem                          

i wychowywaniem studentów zalicza się w szczególności: 

konsultacje (nie mniej niż 2 godziny zegarowe tygodniowo); hospitacje; dyżury 

dydaktyczne; przeprowadzanie egzaminów w toku studiów, kolokwiów i sprawdzianów; 

promotorstwo prac magisterskich i licencjackich/inżynierskich studentów oraz ich 

sprawdzanie i recenzowanie; sprawdzanie prac kontrolnych studentów; opieka nad 



kołami naukowymi studentów; pełnienie roli opiekuna roku, członka                                      

i przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych magisterskich  

i licencjackich/inżynierskich studentów oraz w komisjach egzaminów doktorskich 

uczestników studiów doktoranckich 

- chyba, że inne przepisy obowiązujące w Uniwersytecie stanowią inaczej.”. 

 

3) w § 6  

a) w ust. 1 wyraz „nauczania” zastępuje się wyrazem „kształcenia”; 

b) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zwrot „z zastrzeżeniem § 6a 

ust. 1.”. 

 

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§6a 

1. Przydzielona nauczycielowi akademickiemu liczba godzin zajęć dydaktycznych 

w ramach pensum dydaktycznego oraz powierzonych zajęć dydaktycznych                     

w ramach godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać łącznie wielkości 

odpowiadającej dwu i półkrotnemu pensum dla danego stanowiska.  

2. W uzasadnionych przypadkach związanych z realizacją programu kształcenia 

przez jednostkę dydaktyczną, dziekan może wyrazić zgodę na zwiększenie 

nauczycielowi akademickiemu liczby godzin zajęć dydaktycznych ponad limit 

ustalony w ust. 1.”. 

 

5) w § 7: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego zalicza się zajęcia 

prowadzone na wszystkich poziomach studiów i we wszystkich formach 

studiów, w następującej kolejności: 

1) na studiach stacjonarnych na Wydziale macierzystym – I stopień 

oraz studia jednolite magisterskie; 

2) na studiach stacjonarnych na Wydziale macierzystym – II stopień; 

3) na studiach stacjonarnych na Wydziale macierzystym – III 

stopień; 

4) na studiach stacjonarnych na Wydziale innym niż macierzysty – 

I stopień oraz studia jednolite magisterskie; 

5) na studiach stacjonarnych na Wydziale innym niż macierzysty – 

II stopień; 

6) na studiach stacjonarnych na Wydziale innym niż macierzysty – 

III stopień; 

7) na studiach niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) na Wydziale 

macierzystym – I stopień oraz studia jednolite magisterskie; 

8) na studiach niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) na Wydziale 

macierzystym – II stopień; 

9) na studiach niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) na Wydziale 

macierzystym – III stopień; 

10) na studiach niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) na Wydziale 

innym niż macierzysty – I stopień lub studia jednolite 

magisterskie; 

11) na studiach niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) na Wydziale 

innym niż macierzysty – II stopień; 



12) na studiach niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) na Wydziale 

innym niż macierzysty – III stopień; 

13) w Kolegium – studia stacjonarne; 

14) w Kolegium – studia niestacjonarne; 

15) zajęcia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających, 

realizowane w ramach sekcji KU AZS UMCS oraz przedmioty 

realizowane w ramach projektów edukacyjnych finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych – tylko do wysokości pensum, w celu jego 

uzupełnienia. 

2. Za każdą godzinę zajęć prowadzonych w języku obcym (z wyjątkiem zajęć 

na kierunkach neofilologicznych i zajęć prowadzonych przez CNiCJO 

oraz zajęć prowadzonych przez obcokrajowców) zalicza się za wykłady 

realizowane w języku obcym 2 godziny obliczeniowe, a za pozostałe 

rodzaje zajęć oraz wykłady (z wyjątkiem wykładów przygotowanych po 

raz pierwszy) realizowane dla grupy do pięciu studentów - 1,5 godziny 

obliczeniowej”; 

b) w ust. 3 w pkt 1 wyraz „dydaktycznych” zastępuje się wyrazem 

„obliczeniowych”; 

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawowania opieki nad studentem, który wykonuje pracę dyplomową, 

wymagającą prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych - 15 godzin 

obliczeniowych rocznie za każdego studenta studiów 

licencjackich/inżynierskich i 30 godzin obliczeniowych rocznie za 

każdego studenta studiów magisterskich, łącznie nie więcej jednak niż 

120 godzin obliczeniowych w roku,”; 

d) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu: 

„4) sprawowania opieki nad rokiem lub kierunkiem studiów – nie więcej niż 

20 godzin obliczeniowych w roku, 

5) sprawowania opieki nad doktorantami do 20 godzin obliczeniowych 

rocznie za każdego doktoranta, łącznie nie więcej niż 60 godzin 

obliczeniowych. Zaliczeniu do pensum nie podlega opieka nad 

doktorantami, za którą nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie, 

6) sprawowania opieki nad studiami doktoranckimi na danym Wydziale do 

30 godzin obliczeniowych rocznie.”. 

 

6) w § 9: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

 „1a) pełnomocnikiem Rektora – maksymalnie o 90 godzin 

obliczeniowych,”; 

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prodziekanem, dyrektorem instytutu, dyrektorem/kierownikiem: CJKP, 

CNiCJO, CKF, a także członkiem następujących instytucji: Rady 

Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej 

Komisji Akredytacyjnej – maksymalnie o 60 godzin obliczeniowych,”; 

c) w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „kierownikiem studium doktoranckiego”; 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i ust. 3b w brzmieniu: 

„3a. Pensum może być obniżone z tytułu realizacji przez nauczyciela 

akademickiego projektu badawczego lub grantu, jeżeli wartość 



pozyskanych środków przekracza 1 mln złotych - maksymalnie o 30 

godzin obliczeniowych. 

3b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może obniżyć 

pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego do dolnej granicy 

wymiaru wskazanego w art. 130 ust. 3 Ustawy z przyczyn innych niż 

określone w niniejszej uchwale”. 

 

7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„W stosunku do nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy i jednocześnie podejmujących lub kontynuujących 

dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego 

działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą wymagającego zgody Rektora albo 

prowadzących działalność gospodarczą - § 9 ust. 1, 3a i 3b nie stosuje się.”. 

 

8) w § 12: 

a) w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) ćwiczenia należy prowadzić w grupach studenckich liczących 25 - 35 osób; 

  5) konwersatoria należy prowadzić w grupach studenckich liczących 15 – 25 

osób;”; 

b) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) minimalna liczebność grupy seminaryjnej wynosi 6 studentów.” 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Nauczyciel akademicki nie może prowadzić więcej niż 60 dyplomantów 

na wszystkich formach i poziomach studiów w danym roku 

akademickim.”; 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

„5. Informacje o ilości i liczebności wszystkich grup studenckich oraz na 

poszczególnych formach zajęć należy przekazać do akceptacji Prorektora 

właściwego ds. kształcenia nie później niż na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem semestru. 

6. Po zakończeniu każdego semestru dziekan po analizie liczebności grup 

określonych w ust. 1 powinien dostosować ich liczebność do ustalonych 

wysokości. 

7. Liczebność grup studenckich o których mowa w ust. 1 nie ma 

zastosowania w przypadku organizowania zajęć dla studentów w ramach 

programu Erasmus Plus.”. 

 

9) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prorektor właściwy ds. kształcenia może ustalić liczebność grup inną niż 

wynikająca z § 12 ust. 1, gdy przemawiają za tym w szczególności: względy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o unikalną lub szczególnie kosztowną 

aparaturę naukową, prowadzenia zajęć wymagających szczególnego nadzoru               

i kontroli ze strony nauczyciela akademickiego, unikatowość kierunku.”. 

 

10) w § 14: 

a) dotychczasowa treść § 14 staje się ust. 1; 

b) w ust. 1 skreśla się wyraz „obowiązkowych”; 

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 



„2. Powierzanie nauczycielom zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

powinno nastąpić równomiernie na studiach stacjonarnych                          

i niestacjonarnych.”. 

 

11) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Liczbę godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje poszczególnym 

nauczycielom akademickim wynagrodzenie, ustala się na podstawie sprawozdania 

z wykonania zajęć w danej jednostce dydaktycznej.”. 

 

12) w § 17 skreśla się ust. 2. 

 

13) w § 18: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie 

ustalonego dla niego pensum dydaktycznego podanego w godzinach 

obliczeniowych. Dziekan odpowiada za przydzielenie zajęć dydaktycznych 

nauczycielom akademickim, wykluczając planowanie niedociążeń 

dydaktycznych.”; 

b) wyrazy „Dział Toku Studiów” w odpowiednio odmienionej formie zastępuje 

się wyrazami „Biuro ds. Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów” 

w odpowiednio odmienionej formie.  

 

§ 2 

Liczebność grup seminaryjnych, o której mowa w § 1 pkt 8 lit. b niniejszej uchwały ma 

zastosowanie do grup seminaryjnych tworzonych od roku akademickiego 2014/2015. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od roku akademickiego 

2014/2015. 

                                                                                 

    

          Przewodniczący Senatu UMCS 

                     REKTOR 

 

 

                      prof. dr hab. Stanisław Michałowski.  


