
 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.19/18 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 26 września 2018 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 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz § 37 ust. 2 pkt 6 Statutu 

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

 

§ 1 
W Uchwale 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 (zmieniona: Uchwałą Nr XXIII – 19.7/14 oraz 28.3/15, 30.1/15, XXIV-

1.5/16, 9.1/17), wprowadzić następujące zmiany:  

 

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nauczyciel akademicki jest obowiązany do stałego podnoszenia kompetencji 

zawodowych.”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

„1. Określa się następujący roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) 

dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach: 

1) naukowo-dydaktycznych: 

a) profesorów zwyczajnych – 180 godzin obliczeniowych, 



b) profesorów nadzwyczajnych oraz adiunktów ze stopniem doktora 

habilitowanego – 210 godzin obliczeniowych, 

c) pozostałych – 240 godzin obliczeniowych; 

 

2) dydaktycznych: 

a) docentów, wykładowców, starszych wykładowców – 360 godzin 

obliczeniowych, 

b) lektorów, instruktorów i równorzędnych – 540 godzin obliczeniowych.”; 

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 

nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.”; 

4) uchyla się § 6a; 

5) w § 7 w ust. 1 skreśla się pkt 13 i 14. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 
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