
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

Nr 64/2021 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 1 lipca 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Marii  

Curie-Skłodowskiej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

 

Na podstawie art. 126 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.), 

 

zarządzam:  
§ 1  

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stanowiącym załącznik  

do  Zarządzenia Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 17 

września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §22 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego może być obniżone, z 

zastrzeżeniem ust. 4.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Pensum dydaktyczne może być obniżone w szczególnych przypadkach 

związanych z wykonywaniem ważnych zadań na rzecz Uniwersytetu, nie więcej 

niż do połowy jego wymiaru o którym mowa w § 21 ust.1, z zastrzeżeniem § 

23.”;  

2) w § 23  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel akademicki, ze względu na konieczność realizacji w danym roku 

akademickim obowiązków badawczych związanych z realizacją grantów bądź 
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zleceń zewnętrznych, może być zwolniony w części lub w całości z obowiązku 

wykonywania zajęć w ramach obowiązującego go pensum dydaktycznego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Decyzję o zwolnieniu nauczyciela akademickiego z obowiązku wykonywania 

części lub całości zajęć w ramach pensum dydaktycznego podejmuje Rektor na 

uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez 

dyrektora instytutu i dziekana, złożony niezwłocznie po zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem: 

1) sfinansowania kosztu obniżenia pensum z realizowanego grantu lub zlecenia 

albo  

2) przewidywanego znaczącego wpływu prowadzonych badań na ewaluację 

danej dyscypliny naukowej.”; 

3) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26 

1. Za każdą godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym na 

studiach wyższych do pensum dydaktycznego, zlicza się:  

1) w przypadku zajęć (wykładów, ćwiczeń i innych) realizowanych dla grupy 

ponad 5 studentów – 2 godziny obliczeniowe;  

2) w przypadku zajęć (wykładów, ćwiczeń i innych) realizowanych dla grupy 

do 5 studentów – 1,5 godziny obliczeniowej; 

3) w przypadku wykładów realizowanych po raz pierwszy, bez względu na 

liczbę studentów – 2 godziny obliczeniowe. 

2. Przeliczników wskazanych w ust. 1 nie stosuje się do wykładów 

ogólnouniwersyteckich oraz zajęć prowadzonych: 

1) na kierunkach neofilologicznych; 

2) przez neofilologów na innych kierunkach; 

3) przez obcokrajowców zatrudnionych w Uniwersytecie, gdy prowadzą je w 

języku ojczystym lub języku urzędowym kraju ich pochodzenia; 

4) w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników. 

 

 

                R E K T O R 

 

 

                     prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


