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uchwały nr 78l20I1 Senatu Uniwersy.tetu Szczecińskiego z dnia 29 wrzeŚnia20L1 r. Statut
Uniwersy.tetu Szczecińskiego uchwala się, co następuje:
$ 1. [zakres regulacji uchwaĘ]

Uchwała określazakres obowiązków dydaktycznych, naukowych l organizacyjnych nauczycieli akademickich, rodzaje ząęÓ dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym

2

wymiar pensum dla poszczególnych stanowisk, powierzanie prowadzenia zajęć, dydaktycznych ponadwymiarowych, zasady obliczania i rozliczania godzin dydaktycznych oraz ustalania liczebnoŚci grup na zajęciach na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich orM na studiach trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecinskim.
$ 2. [słowniczek]
UŻsĄe w uchwale określenia oznaczają

1) uniwersytet - Uniwersytet Szczeciński,
2) obowiąki nauezyciela akademickiego - obowiąki dydaktyczne, naukowe i
nizacyjne,

3) obowiąki

dydaktyczne

-

go t zadań dydaktycznych,

orga-

obowiązki wynikające zrealtzacji pensum dydaktyczne-

naukowe _ obowią-zki polegające na prowadzeniu badań naukowych
i prac rozwojowych oraz rozwijaniu twórczości naukowej,
5) obowiązki organizacyjne _ obowiązki związane Z wykonywaniem prac organizacyj nych na rzecz uniwersltetu,
6) pensum dydaktyczne _ Toczny, obowiązkowy wymiar za1ęÓ dydaktycznych nattczyciela akademickiego, wyrażony w godzinach dydaktycznych, wynikający
z zatrudnienia w uniwersy.tecie,
7) zadania dydaktyczne - niestanowiące pensum dydaktycznego zadani a związane
z realtzacjązadań macierzystej jednostki organizacyjnej oraz zadńuniwers1tetu,
8) godzina dydaktyczna _ jednostka wynosząca 45 minut,
9) jednostka organizacyjna (bez bliŻszego określenia)- podstawowa jednostka organizacyjna, j ednostka międzywyd ziałowa lub j ednostka ogólnou czelnl'ana,
10)macierzysta jednostka organizacyjna - jednostka orgaltzacyjna uniwersytetu,
w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki: wydztał,jednostka ogólnouczelniana lub j ednostka międzyrły działowa,
1 1) rada jednostki * rada podstawowej jednostki organizacyjnej, jednostki międzyłvydziałowej albo jednostki ogólnouczelnianej, w której jest zatrudniony nauczyciel,
12) studia (bez bliŻszego określenia) -- studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia.

4) obowiązki

$ 3. [czas

pracy naucryciela akademickiego i zakres obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnychl

1'

Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określonyzakresem jego obowiąków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych"
2" Nauczyciele akademiccy będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi są obowiązaniw szczególności w zakresie obowiąków:
1) dydaktycznych - kształció i wychowywaó studentów, w tym nadzorować opracowywanie przęZ studentów prac zaliczenigwych, semestralnych, dyplomowych, pod
względem mery'torycznym i metodycznym;
2) naukowych - prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwljaó twórczośó
naukową

3)

or ganizacyj nych - uczestnic zy c w pracach or ganizacyjnych uniwersytetu.

3. Nauczyciele

4"

akademiccy będący pracownikami naukowymi są obowiąani w szczególności w zakresie obowiązków:
1) naukowych - prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwtjać twórczość
naukową n a zasadach określony ptzez radę j edno stki ;
2) organizacyjnych - uczestniczyó w pracach organizacyjnych uniwers1tetu.
Nauczyciele akademiccy będący pracownikami dydaktycznymi są w szczególności

obowiąani:

1) ksztaŁcic i wycholływać studentów' w tym nadzorować opracowywanie przez

2)

5'
6.

3

)

3

studentÓw prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytory cznym i metody cznyml'
podnosiÓ swoje kwalifikacje zawodowe;
uczestniczy Ó w pracach or ganizacyjnych uniwers1'tetu"

Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego' w tym zakres
pensum dydaktycznego na dany rok akademicki, ustala kierownik jego macierzystej
j ednostki organizacyjnej
"

4. [zakres obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, rodzaje zajęć
dydaktycznych wliczanych do pensuml

1. Zalłes obowiązków
dydaktyczn e

i

dydaktycznych nauczyciela akademickiego obejmuje pensum

zadania dydaktyczne.

2" obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego
pensum dydaktycznego.
3. Zazajęcia dydaktyczne wliczane do pensum dydaktycznego uznaje się okreŚlone w
planach studiów zajęciaprowadzone w formie:
1) wykładów,
2) ćwiczei i ćwiczenlaboratoryjnych,
3 ) Ówlczęn metodycznych
4) ćwiczen specjalistycznych na kierunku Wychowanie ftzyczne,
5 ) konwersatoriów,
6) proseminariów,
7 ) seminariów dyplomowych,
8 ) seminariów dok1oranckich,
9 ) pracowni dyplomowych,
10) zajęóterenowych,
1 1) lektoratów zjęzykow obcych,
I 2) zajęć zwychowania ftzycznego,
13 )
obozów.

4. Poza obowiązkiem wykonania pensum dydaktycznego, nauczyciel akademicki z |,tułu

zatrudnienia w uniwersytecie ma również obowiązek rea|izowaÓ zadania dydaktyczne
związane z zadaniami macierzystej jednostki organizacyjnej oraz zadaniami uniwersytetu, w szczegolnoŚci polegającymi na:
1) konsultacjach dla studentów;
2) przeprowadzaniu zaliczen i egzaminów;
3) promotorstwie (opiece) nad pracami dyplomowymi oraz ich recenzowaniu;
4) opiece nad kołami naukowymi studentów i doktorantów;
5) pełnieniu funkcji opiekuna roku lub grupy studenckiej;
6) pełnieniu funkcji koordynatora do spraw wymiany studentów;
7) przygotowaniu studentów do udziału w konkursach, olimpiadach i innych for
mach współzawodnictwa or az akademickich zawodach sportowych;
8) opracowywaniu treściprogramowych i pomocy dydaktycznych do prowadzonych
zajęć, w tym sylabusów.
5. Nauczyciel akademicki ma obowiązekrea|izowania zadańdydaktycznychzzachowaniem dbałościo wysokąjakośó kształcenia i zgodnośó pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz ma obowiązek podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych"
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6. Do obowiązków naukowych nauczyciela akademickiego na|eŻy w szczegolnoŚci:
1) prowadzenie oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
niezbędnych do własnego rozwoju naukowego i kształcenia kadr;
2) prowadzenle działan zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych żródeł finan_
sowania działalnościnaukowo-dydaktycznej i badań naukowych;
3) rozpowszechnianie wyników badan naukowych lub rozwojowych przez publikowanie ich wyników;
4) opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub pro-

motora pomocniczego;
organizowanie (współorganizowanie) i aktywne uczestniczenie w seminariach i
konferencj ach naukowych;
6) udział w komisjach (zespołach) związanychzprzeprowadzan1łni postępowaniami
w zakresie stopni i tytułów naukowych;
7) recenzowanie prac naukowych;
8) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym uzyskiwanie kolejnych
stopni naukowych i tyułu naukowego;
9) popularyzowanie wyników badań naukowych i rozwojowych.
7. Do obowiązków otganizacyjnych nauczyciela akademickiego naleŻy w szczego|ności:
1) praca w organach kolegialnych uczelni otaz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach i zespołach;
2) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych powoływanych w
procesie rekrutacji na studia;
3) organizowanie konferencji, sympoĄow, seminariów i innych form aktyr;vnoŚci
akademickiej;
4) organizowanie i uczestniczetie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni;
5) pełnienie funkcji koordynatora do spraw wymiany pracowników;
6) opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

5)

7)
8)
9)

działalnoścsłużącausprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości

kształcenia i badan naukowych;
udział w pracach zespołów ds. jakościi programów kształcenia;
terminowe sporządzanie dokumentacji studiów i innych form kształcenia.
$ 5. [roczny

wymiar pensum dydakĘcznego]

1. Ustala

się następuj ący toczny wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla poszczególnych stanowisk:

profesor zvłyczainy
2) profe sor nadzv'ry czajny
3) adiunkt
1)

4)
5)
6)
7)

asystent
starszy wykładowca

wykładowca
lektor, instruktor

- 210 eodzin dydaktycznych
- 210 eodzin dydaktycznych

- 2I0 godzin dydaktycznych dla nauczycieli

akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,
- 240 godzin dydaktycznych dla nauczycieli
akademickich nieposiadających stopnia naukowe go doktora habilitowaneso
- 240 sodz n dydaktycznych
- 360 eodz n dydaktycznych
- 360 eodz n dydaktycznych
- 540 godz n dydaktycznych
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2" Ustala

się następuj ący roczny wymiar pęnsrrm dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym w;łniarze czasu pracy pełniących funkcje kierowniczew uczelni:

1) rektor

2)
3)

prorektorzy

dziekani
4) prodziekani wedłus zaimowanego stanowiska:
- profesor (zW czainy, nadzwy czalny)
- adiunkt posiadający stopień doktora habili
towanego
- adiunkt
- starszY wykładowca
5) dyrektorzy instytutu, dyrektor Biblioteki Głównej, dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenie Językowego' kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Edukacji według zajmowane_
go stanowiska:
pro fe sor (zv,ry czainy . nadzvły czainy)
- adiunkt posiadający stopień doktora habilitowanego
adiunkt, asystent
- starszy wykładowca' wykładowca
lektor, instruktor

- I20 sodz n dvdaktvcznvch
- i30 godz n dydaktycznych
- i50 godz n dydaktycznych
- 150 eodzin dydaktycznych
I

50 godzin dydaktycznych

- 180 sodzin dvdaktvcznvch
- 300 eodzin dydaktvcznych

- 180 eodzin dydaktycznych
- 180 godzin dydaktycznych
- 2I0 sodz n dvdaktvcznych
- 330 eodz n dvdaktvcznych
- 510 eodz n dydaktvcznych

3'

W przypadku łączenia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w ust. 2, stosuje się obnizenie wymiaru pensum dydaktycznego tylko z jednego ty.tułu.
4" Roczny wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy, na jaki zatrudniony jest nauczyciel akademicki.

5.

Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony
tylko na częśćroku akademickiego, oblicza się proporcjonalnie do okresu trwanta zatrudnienia.

6" Zajęcia dydaktyczne realizowane powyżej pensum dydaktycznego stanowią godziny
ponadwymiarowe.

$ 6. [obowiązek

prowadzenia konsultacji]

1. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzeniaw tygodniu co najmniej

2"

3.
4.

2

godzin konsultacji dla studentów z wyjątkiem okresów usprawiedliwionej nieobecnościw pracy.
Harmonogram godzin konsultacji ustalany jest na początku każdego semestru, nie
później niż w drugim tygodniu semestru oraz podawany jest do wiadomości studentów
w miejscu publicznie dostępnym w macierzystej jednostce organizacyjnej, a takŻe
umieszczany jest na stronie internetowej tej jednostki.
Godzina konsultacji odpowiada godzinie dydaktycznej okreŚlonej w $ 2 pkt. 8.
Godziny konsultacji nie sąwliczane dopensum dydaktyoznego.

$ 7. [obniżenie wymiaru pensum

dydakĘcznego]

w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnychzadń dla uniwersytetu, atakŻe z innych waznych powodów, może obniżyć wy_

t. Rektor'

2.

3"

miar pensum dydaktycznego, Z zachowaniem dolnej granicy określonej ustawą.
Zadania, o których mowa w ust"l, dotycząw szczególnoŚci:
1) udziału w prowadzonych projektach naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych
z zastrzeŻeniem ust. 3;
2) pełnienia funkcj i rzecznlka dyscyplinarne go ;
3) powierzenia pracownikowi fuŃcji i zadan kulturotwórczych, integrujących społecznośćlokalną lub związanych z waŻnymi celami społecznymi promowanymi
przez uniwersytet"
Rektor może, na zasadach określonych w ust. 1, obnizyć wymiar pensum nauczycielowi akademickiemu w razie'.
1) powołania nauczyciela akademickiego na członka do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa WyŻszego, Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów lub Rady Narodowego Centrum Nauki' Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju;

2) powołania nauczycie|a akademickiego do kierowania ośrodkiem naŃowobadawczym lub naukowo -dydaktyc zny m uniwersytetu.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczycielowi akademickiemu posiadają-

cemu tytuł naukowy, który ukończył 70 rok Życia, Rektor moŻe obnizyć pensum dydaktyczne do 180 godzin rocznie.
5. obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego' !i pl'zvpadlii:*lł' tl ktgi::"-vch n:i:lła lv ust..
j -5, następuje na dany rok akademicki na wniosek kierownika
macierzystej jednostki
organizacyjnej.
6. Nauczycielowi akademickiemu korzystającemu Z obnizenia pensum dydaktycznego
wynagrodzenie za godziny ponadwyniarowe przysługuje po wypracowaniu liczby
godzin określonej w $ 5 wust. 1 i wust. 2.
$ 8.

1'
2"

3.

4.

5.
6"

[realizacja pensum dydaktycznego w innej jednostce organizacyjnej]

Jednostką przydzielającąi roz|iczającąobowiązki dydaktyczne nauczyciela akademicki e go j est macierzysta j edno stka organi zacy jna.
Nauczyciel akademicki realizuje pensum dydaktyczne w jednostce macierzystej.
Nauczyciel akademicki moŻe, za zgodąkierownika jednostki macierzystej, rea|izowac
w częścilub w całościpensum dydaktyczne w innej jednostce organizacyjnej uniwer_
sytetu.
Kierownik jednostki macierzystej moze powierzyÓ nauczycielowi akademickiemu
prowadzenie zajęĆ, w ramach pensum dydaktycznego w innej niz macierzysta jednostce organizacyjnej uniwersytetu na pisemny wniosek zainteresowanego kierownika
właściwejjednostki zŁoŻony przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, w którym zajęcia mająbyć realizowane, z zastrzezeniem ust. 6'
Kierownik jednostki macierzystej, za zgodąprorektora do spraw kształcenia, moŻe
zIecic nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć' w ramach pensum dydaktycznego w szkołach, zktórymt uniwersytet zawarł porozumienia o współpracy.
Zasady finansowania wynagrodzen, z tytułu realizacjt pensum dydaktycznego w jednostkach, o których mowa w ust. 4 i 5, określirektor odrębnym zarządzeniem.
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$ 9. [rozliczanie zajęć prowadzonych w języku obcym]

Zajęcia prowadzone w języku obcym roz|icza się, mnożąc liczbę przeprowadzonych godzin
dydaktycznych przez współczynnik 1,3 z v,ryłączentem zajęc, o których mowa w $ 1 I, zajęc
prowadzonych na kierunku filologia, lektoratów języków obcych oraz zajęć, prowadzonych
pr zez nauczyc i e l i akade mi cki ch b ę dący ch cudzo ziemc ami
"

$ 10. [wliczanie godzin do pensum dydaktycznego]

1. Do godzin pensum dydaktycznego, przydzielonego nauczycielowi

akademickiemu,

wlt'cza się na wniosek kierownika macierzystej jednostki organizacyjnej, za zgodąpro-

2.
3.
4.

5'

rektora do spraw kształcenia, godziny zazadaniaztytlilu:
1) opieki nad studentem studiującym według indywidualnego planu i programu studiów,
2) sprawowania opieki nad kołem naukowym,
3) pełnienia funkcji opiekuna roku,
4) innych zadan dydaktycznych określonych odrębnymi przepisami wewnątrzuczelnianymi, po wskazaniu ptzez właściwąradę jednostki liczby godzin podlegających
zaliczeniu za te zadania.
Nauczycielowi akademickiemu z ty1olŁu Sprawowania opieki nad studentem studiującym według indywidualnego planu i programu studiów wIicza się do 5 godzin zakaŻdego studenta.
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję opiekuna koła naukowego wlicza
się do Ż0 godzinrocznie.
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję opiekuna roku wlicza się do 20
godzin rocznie.
Ztytlilu realizowania innych zadań dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
wIicza się do 30 godzin rocznie.

$ 11. [wliczanie godzin do pensum dydakĘcznego za inne zajęcia]

Nauczycielowi akademickiemu z tytułll prowadzenia w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów programowych zajęć ind1łvidualnych wlicza się do 5 godzin
zakaŻdego studenta cudzoziemca wynikających z zawartej z nim umowy dydaktycznej,
zaakceptowanej prze,Z kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, za każdy
przedmiot, jednak nie więcej ntŻ30 godzin na semestr.
$ 12. [brak godzin dydaktycznych w wysokoŚci obowiązkowego pensum]

1. W przypadku, gdy hczba godzin dydaktycznychprzydzielonych nauczycielowi

2"

3.

aka-

demickiemu nie wypełnia pensum dydaktycznego, wliczane do pensum są godziny
dydaktyczne w następuj ącej kolejności:
1) realizowane w ramach studiów podyplomowych'
2) reaIizowane w ramach kursów dokształcających,
3) przyznane z tyiilu innych zadń dydaktycznych po wskazaniu przez właŚciwą rad ę j edno stk t liczby go dzin p o d le gaj ąc y ch zaIiczeniu za te zadania.
Wliczenie do pensum dydaktycznego zajęÓ, o których mowa w ust. 1 pkt 3, następuje
po uzyskaniu zgody prorektora ds. kształcenia' w wymiarze nie większym niz 30 godzin rocznie,
Wliczenie do pensum dydaktycznego zajęó dydaktycznych realizowanych w ramach
studiów po dypl omov\rych i kursów dokształcaj ących następuj e :
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1) w

4"

całoŚci _ jeżeli liczba godzin tych zajęÓ dydaktycznych jest mniejsza lub równa liczbie godzin brakujących do pensum,
2) w częŚci równej liczbie godzin zajęć dydaktycznych brakującej do wykonania
pensum.
Zajęciawliczane do pensum dydaktycznego nie mogąbyć dodatkowo wynagradzane.

$ 13. [kolejnośćrozlic zania zajęć

dydakĘcznych]

w uczelni na wszystkich formach studiów i poziomach kształcenia ujmowane są w indywidualnym przydzia|e zajęc dydaktycznych
nauczyciela akademickiego na dany rok akademicki.
2. Do obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego zalicza się zajęcia dydaktyczne
l" Ziyęcta dydaktyczne prowadzone

w następuj ącej kolejnoŚci

:

1) zajęcia na studiach stacjonarnych (ednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach trzeciego stopnia), reali-

2)
3)
4)
5)
6)

7)

zowane w jednostce macierzystej,
zajęcia na studiach niestacjonamych (ednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia), realizowane w jednostce macierzyst€1,
zajęcia wskazane w $ 10 i 11, realizowane w jednostce macierzystej,
zajęcia na studiach stacjonarnych (ednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach trzeciego stopnia), realizowane w innej jednostce,
zajęcia na studiach niestacjonarnych (ednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia), realizowane w innej jednostce,
zĄęcia wskazane w $ 11, realizowane w innej jednostce,
zajęcia na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia.

$ 14. [rozliczanie niewykonanych zajęć dydaktycznych z powodu usprawiedliwio-

nej nieobecności]

W czasie choroby lub innej

nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczycie|a akademickiego godziny zajęÓ dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadaŁyby na okres tej nieobecności, zalicza
się' dla celów ustalenia liczby godzin zajęó dydaktycznych l roz|iczenia obowiąków
dydaktycznych nauczyciela akademickiego, jako godziny przepracowane zgodnie z
planem do wysokości pensum'
2. Nieprzewidzianąnieobecnościąnauczyciela akademickiego, o której mowa w ust. 1,
jest jego nieobecność nieplanowana. Nieprzewidzianąnieobecnościąnauczyciela akademickiego nie jest nieobecnośćwynikająca z rea|lzacji zap|anowanych zadan, w
szczególności takich, jakudział w konferencji lub w wymianie naukowej.
a
J"
W przypadku choroby lub innej nieprzewidzianej nieobecnoŚci nauczyciela akademickiego w pracy' która może spowodować za|<łocenie realizacji zaplanowanego rozkładu
zajęc, dziekan Wznacza inny termin realizacji zajęó dydaktycznych lub zmienia plan
obsady dydaktycznej, przekazując obciążenia dydaktyczne innemu nauczycielowi
akademickiemu.
4" Zmiany planu obsady dydaktycznej w trakcię roku akademickiego wymagają dokonania stosownej korekty zajęó dydaktycznych ptzydzielonych nauczycielowi akademickiemu.
1.

$ 15. [planowanie i roz|iczanie obciążenia dydaktycznego naucryciela zatrudnionego
po rozpoczęciu roku akademickiego]
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Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciązenia dydaktycznęgo
z powodu:

1) jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,

2)

przewńzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem naukowym"
długotrwałą chorobą urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem słuŻby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu ma_
cierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim' dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem oj cowskim, urlopem rodzicielskim,
3) ustania stosunku pracy przed zakonczeniem roku akademickiego,
zalicza się do przepracowanych godzin zajęÓ dydaktycznychjedną trzydziestąustalonego dla
danego stanowiska rocznego pensum zakazdy tydzien nieobecności przypadającej za okres,
w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne' do wysokości pensum dydaktycznego"

$ 16. [rozliczanie obciążenia dydaktycznego

1. Godziny'

1)

2.

o których mowa

w

- rozwinięcie]

$ 14 i $ 15, ulegają

zaltczeniu do wysokości rocznego wymiaru zajęÓ dydaktycznych - o ile łączna
Iiczba wykonanych godzin mieścisię w granicach tego wymiaru ustalonego dla
danego nauczyciela,
2) odliczeniu od zaplanowanej liczby godzin ponad roczny wymiar zajęó dydaktycznych - o ile łączna liczba wykonanych godzin dydaktycznych przekracza
granice wymiaru obowiązuj ące go dane go nauczyc iela.
Godziny zaliczone z tytuŁu nieobecności,o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowió podstawy do ustalenia wymiaru godzin ponadwymiarowych'
$ 17. [zobowiązanie nauczyciela do prowadzenia zajęć

w godzinach ponadwymiarowych]

1' w

szczegóInych przypadkach, uzasadnionych koniecznościąreaIizacjt programu
kształcenia, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęc dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Liczba godzin dydaktycznych nie moŻe przel<roczyc:

1) I14 obowiązującego pensum dydaktycznego dla pracownika

naukowo_
dydaktycznego;
Ż) Il2 obowięującego pensum dydaktycznego dla pracownika dydaktycznego.
Nauczycielowi akademickiemu, za jego pisemną zgodą moŻe być powierzone prowadzenie zajęó dydaktycznych w wymiarze przekraczającym ltczbę godzin ponadwymiarowych określonych w ust. 1 z uwzględnieniem zasady, Że liczba godzin ponadwymiarowych nie mozę ptzekraczaó dla pracownika naukowo-dydaktycznego Il2,
a dla pracownika dydaktycznego 314 pensum.
a
J" W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, prorektor ds. kształcenia moŻe zęzwolic na przekroczenie limitu, o którym mowa w ust" 2.
4. Nauczyciela akademickiego w ciąŻy lub wychowującego dziecko w wieku do jednego
roku nie moŻnazatrudniac w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody"
5" Podpisanie przez nauczyciela akademickiego ,,Indywidualnego ptzydztału zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki'' jest równowazne z przyjęciem do realizacji
przydzieIonych zadan dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych w rłymiarze

określonymw art. 131 ust' 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgoda, o któ_
rej mowa w ust" 2 i 4 niniejszej uchwały musi byó udzielonaWruźnte, na piśmie"
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$ 18. [zasady ustalania liczby godzin ponadwymiarowych _ rozwinięcie]
1.

2"

Liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie roz|lczenta faktycznie

przepracowanych godzin dydaktycznych w roku akademickim"
Godziny ponadwymiarowe, ustalone zgodnie z ust. 1, przysługują nauczycielowi akademickiemu po przekroczeniu wymiaru pensum dydaktycznego przewidzianego w $ 5
zzastrzeŻeniem $ 15.
Wynagrodzenle Za pracę w godzinach ponadwymiarowych ptzyznaje się raz w roku'
po zakończeniu danego roku akademickiego i rozliczęniu pensum dydaktycznego
przez macierzystą j ednostkę or ganizacyjną.
$ 19. [wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych

_

rozwinięcie]

Wynagrodzen|e z t1'tułu godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach stacjonarnych jest finansowane z dotacji na działalnośó dydaktyczn% natomiast na studiach niestacjonamych z wpływów własnych pozabudŻetowych' pozostających w
dyspozycj i macierzystej j edno stk i or ganizacyj nej .
2. Rektor ustala w drodze zarządzenia minimalną wysokośó stawek za godztny ponadwymiarowe.
1"

$ 20. [zasady

powierzania prowadzenia wykładów i seminariów]

l. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów prowadząnauczyciele akademiccy posiada-

jący tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego'
2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej moze na okres jednego roku akademickiego upowaznió do prowadzenia wykładów osoby ze stopniem naukowym doktora, a
na studiach o profilu praktycznym - osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i
udokumentowane do świadczenie zawo<iowe zdobyte poza uczelnią.
Seminaria na studiach trzeciego stopnia powierza się nauczycielom akademickim po_
siadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
4" Seminaria dyplomowe na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich powierza się nauczycielom akademickim posiadającym ty.tuł naukowy lub
stopień naukowy doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej' za zgodąrady tej jednostki, moŻe powierzyć
prowadzenie seminariów dyplomowych również nauczycielom akademickim ze stopniem naukowym doktora"
5. Seminaria dyplomowe na studiach pierwszego stopnia oraz proseminarta prowadzą
nauczyciele akademiccy zt7'tlłłem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub nauczyciele akademicy ze stopniem naukow1łn doktora.
$ 21. [liczebnoŚć

1. Liczebnośó grup na
następujący sposób:

zajęciach, o których mowa $ 4 ust.3 pkt 1-7,9-13, ustala się w

1

Formazaięć
wykłady

Ż"

wykłady do wyboru

Lp.

grup na zajęciach dydakĘcznych]

Liczba studentów w srunie
wszyscy studenci danego roku kierunku, specialności i specializaci
nie mniej niż 30 osób
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J"

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10"

cw czema
cw czenia laboratoryine
ćwiczenia metodyczne w szkole
Konwersatoria
seminaria dyplomowe:
a) na studiach drugiego stopnia oraz
na jednolitych studiach magisterskich
b) na studiach pierwszego stopnia
proseminaria
pracownie dyplomowe
a) na studiach drugiego stopnia oraz
na jednolitych studiach magisterskich
b) na studiach pierwszeso stoonia
zapciaterenowe

nle mnle niż 20 osób
n e mnle mz T2 osób
n e mnleJ n Ż IŻ osob
rue mmel n ż 20 osób
a)

8-r2

b)

10-15
nie mniej niż 20 osób

a) 8-12 osób

b)

10-15 osób

nie mniej niŻ 15, chyba że przepisy
szczegó|ne innych insty.tucji stanowią
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12.
13.
14.

2.

inaczel
l5-20 osób
zai ę cia z wy cho wan ia ftzy czne go
nie mnie| niż 20 osób
ówiczenia specj alistyc zne na kierunku nle mrueJ mz 15 osób
wychowante ftzyczne
obozy
10-15 osób
lektoraty z językow obcych

W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. kształcenia' na wniosek kierownika jednostki organlzacyjnej, moze wyraziÓ zgodęna inną niz określona w ust. 1 liczebność
grup na dany rok akademicki.
$ 22. [liczebnośćgrup -

1.

rozwinięcie]

W przypadku prowadzenia seminarium dyplomowego lub zajęć z pracowni dyplomo_
wej ponizej minimalnej liczebnoŚci określonej w $ 21 ust" 1 obowiązuje następujący

przehczntk godzinowy:
1) na studiach pierwszego stopnia: 3 godziny na semestr za studenta, jednak nie więcĄ niz|tczba godzintych zajęó określona w planie studiów.
2) na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich: 4 godziny na
semestr za studenta, jednak nie więcej ntż ltczba godzin tych zajęĆ, określonaw
planie studiów.
2. Nauczyciel akademicki nie moze prowadzić więcej niz jednej grupy seminaryjnej lub
zajęÓ z pracowni dyplomowej na danym kierunku i roku, na okreŚlonym poziomie i
formie kształcenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prorektor ds. kształcenia, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, moze v,ryrazic zgodę na większą
liczbę grup.
$ 23. [liczebnośćgrup na
t"

2.

studiach międzynarodowych]

Liczebnośćgrup na studiach międzynarodowych lub międzyuczelnianych może byó
niŻsza niz określona w $ 2i ust. 1.
Do prowadzentazajęc, o których mowa w ust. 1, stosuje się $ 21 ust. 2"

$ 24. [liczebnośćgrup na studiach trzeciego stopnia]
1"

2"

I2

LiczebnoŚć grup na studiach trzeciego stopnia określa,z zastrzeŻęniem ust" 2, rada
p o d stawo wej j e dno stk i or ganizacyj n ej prow adząc ej te studi a.

Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu seminarium na studiach trzeciego
stopnia Z grupąmntejsząniŻ 5 osób liczbę godzin ob|icza się jako 6 godzitlna semestr
na doktoranta' jednak nie więcej niŻłącznaliczba godzin tych zajęć określona w programie studiów. $ 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

$ 25. [podział na grupy]

Podziału na grupy nakazdym roku studiów dokonuje kierownik podstawowej jednost_
ki organizacyjnej' mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne oraz finansowe.
Ż. Podziału na grupy z przedmiotów realizowanych przezjednostki międzywydziałowe
dokonuje kierownik jednostki międzywydziałowej prowadzącej dane zajęcia dydaktyczne.
a
J"
Informację o ilości i liczebności wszystkich grup na zĄęciach, o których mowa w $ 4
ust. 3, naleŻy przekazać, prorektorowi ds. kształcenia w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru.
4" Liczebnośó grup, szczególnie w pierwszym i drugim semestrze, powinna być monitoIowana t w razie potrzeby korygowana nabieŻąco ptZęZ kierowników jednostek prowadzących te studia.
1"

$ 26. [uruchomienie
1"

2"

specjalności/specjalizacji]

Uruchomienie każdej specjalności lub specjalizacji, której wybór dokonywany jest w
trakcie studiów, następuje przy liczbie studentów nie mniejszej niż20.
Jeżeli liczba studentów na danym kierunku i roku na określonym poziomie i formie
kształcenia jest mniejszaniŻ 20' kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uruchamiatylko jednąspecjalnośó lub specjalizację $ 21 ust.2 stosuje się odpowiednio'
$ 27. [przepisy końcowe]

1"

Do rozliczenia zajęć dydaktycznych

i

zadan dydaktycznych

2013 l20 1 4 stosuj e się przepisy dotychczasowe.

w roku akademickim

2. Tracąmoc:

1)

2)
3)

uchwała nr 3412009 Senatu Uniwers1.tetu Szczecińskiego z dnia 23 kwietnia 2009
r. w Sprawte zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form
kształcenia oraz zasi,ad ustalania zakresu obowiąków dydaktycznych nauczycieli
akademi ck ich wr az z uchwałami zmieni aj ącymi nr 80 l 20 09, 9 I l 20 09 .
uchwała nr 6512009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia25 częrwca2}O9
r. w sprawie rocznego wymiaru zajęÓ dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim, wtaz z uchwałami zmieniającymi nr 9012009, 13 12012.
uchwała nr 3512007 z dnia29 marca2007 r. Senatu Uniwersy.tetu Szczecińskiego
w sprawie rodzaju zajęÓ dydaktycznych i liczebności grup studenckich,
$ 28. [wejściew

Ęcie]

Uchwała wchodzi w zycie z dnięm podjęcia.

G

C[.6.o'','-

