Uchwala nr 16/VI/2003
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania
godzin dydaktycznych
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 48 i art. 101 ustawy z dnia 12
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami), ustala, co następuje:

§1
Ustala się wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk w następującej
wysokości:
• pracownicy samodzielni:
profesor, doktor habilitowany
-180 godzin
• adiunkt, asystent
- 210 godzin
• asystent w pierwszym roku zatrudnienia
-180 godzin
• asystent (absolwent Wydziału Lekarskiego bez Oddziału
Stomatologicznego oraz kierunku, fizjoterapia na Wydziale Ochrony
Zdrowia) w pierwszym roku zatrudnienia odbywający staż kliniczny
-120 godzin
• wykładowca, starszy wykładowca
- 360 godzin
• lektor, instruktor
- 540 godzin
• lektor, instruktor w pierwszym roku zatrudnienia
- 510 godzin
• lektor – obcokrajowiec
- 360 do 540 godzin
• doktorant pobierający stypendium
- wymiar pensum określony w programie studiów
- 90 godzin

§2
1) Ustala się następujące zasady obniżania pensum dydaktycznego:
a) z tytułu wieku - dla profesorów, docentów, doktorów habilitowanych:
• po 60 roku życia
do 150 godzin
• po 65 roku życia
do 120 godzin
b) z tytułu pełnienia funkcji:
• rektor
nie więcej niż o 120 godzin
• prorektor
o 90 godzin
• dziekan
o 90 godzin
• pełnomocnik rektora d/s Collegium Medicum
o 90 godzin
• prodziekan
o 60 godzin
• dyrektor instytutu
o 60 godzin
• z-ca dyrektora instytutu
o 60 godzin
• dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, dyrektor Muzeum UJ,
dyrektor Ogrodu Botanicznego, kierownik Archiwum,
kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
kierownik Środowiskowego Laboratorium
Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych,
kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
o 60 godzin
• zniżkę pensum można także przyznać nauczycielowi

akademickiemu, który pełni inną funkcję
(w uczelni lub poza uczelnią), jeśli ma ona istotne znaczenie
dla Uniwersytetu i wymaga znacznego nakładu pracy,
zniżka z tego tytułu nie powinna przekraczać
60 godzin
2. Wszystkie zniżki udzielane są przez Rektora na wniosek zainteresowanego,
po zaopiniowaniu przez Dziekana. Zniżki są udzielane wyłącznie na okres jednego (danego)
roku akademickiego.
3. Zniżki przysługują wyłącznie pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu
pracy.
4. Pracownikowi przysługuje zniżka tylko z jednego tytułu.
5. Korzystający ze zniżki godzin może otrzymywać wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe.

§3
Ustala się następujące zasady rozliczania pensum dydaktycznego:
1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego, w
myśl § 1 i § 2, pensum dydaktycznego podanego w godzinach obliczeniowych.
2. Co najmniej 2/3 pensum należy wykonać w formie zajęć dydaktycznych (bez użycia
przeliczników).
3. Za 1 godzinę zajęć dydaktycznych (45 minut) nauczycielowi akademickiemu zalicza się do
pensum wykonanie 1 godziny obliczeniowej poza następującymi przypadkami:
a) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w soboty, niedziele i święta stanowi 2
godziny obliczeniowe,
b) 1 godzina zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku obcym stanowi 2,5 godziny
obliczeniowej z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języków obcych, zajęć na
neofilologiach oraz zajęć w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ prowadzonych na
podstawie umów cywilno-prawnych,
c) w Collegium Medicum 1 godzina zajęć przy sekcjach zwłok stanowi 2 godziny
obliczeniowe.
4. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad kołem naukowym studentów
zalicza się z tego tytułu 10 godzin obliczeniowych rocznie.
5. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad:
a) stażystą odbywającym staż podyplomowy zalicza się 10 godzin obliczeniowych rocznie (o
ile nie jest to opłacone z innego źródła),
b) stażystą odbywającym staż specjalizacyjny w Collegium Medicum zalicza się 15 godzin
obliczeniowych rocznie (o ile nie jest to opłacone z innego źródła),
c) stażystą- obcokrajowcem zalicza się 10 godzin rocznie (o ile nie jest to opłacone z innego
źródła).
6. Asystent odbywający staż kliniczny w pierwszym roku zatrudnienia może wykonywać
pensum dydaktyczne jako współprowadzący zajęcia w zakładach teoretycznych lub
klinikach, w których odbywa się staż kliniczny. Obowiązki te stanowią podstawę zaliczenia

do 120 godzin obliczeniowych.
7. Nauczycielowi akademickiemu sprawującemu opiekę nad studentami studiującymi według
indywidualnego programu studiów oraz doktorantami zalicza się do pensum do 10 godzin
obliczeniowych rocznie za każdego studenta lub doktoranta. Jednemu nauczycielowi można
zaliczyć nie więcej niż 6 studentów (doktorantów). Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan
przed rozpoczęciem roku akademickiego.
8. Za opiekę nad pracą magisterską wykonaną na studiach eksternistycznych
oraz za przeprowadzenie egzaminu magisterskiego, nauczycielowi akademickiemu można
zaliczyć do pensum do 10 godzin obliczeniowych, natomiast za pracę licencjacką do 5 godzin obliczeniowych rocznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
9. Za opiekę nad pracą magisterską wykonaną na studiach zaocznych i wieczorowych
wykonywanych poza pensum, nauczycielowi akademickiemu można zaliczyć do pensum
do 3 godzin obliczeniowych, zaś za pracę licencjacką- do 1,5 godziny obliczeniowej rocznie.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
10. Za konsultacje przedegzaminacyjne oraz za przeprowadzenie egzaminu przedmiotowego
na studiach eksternistycznych nauczycielowi akademickiemu można zaliczyć do pensum do 5
godzin obliczeniowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.
11. Za zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń terenowych, których wymiar został określony
w programie studiów liczbą godzin obowiązujących studenta, nauczycielowi akademickiemu
zalicza się do pensum tę liczbę godzin.
12. Nauczycielowi akademickiemu przeprowadzającemu konsultacje zakończone egzaminem
doktorskim z dyscypliny dodatkowej zalicza się do pensum 5 godzin obliczeniowych za
każdy przeprowadzony egzamin. Nie dotyczy to egzaminów z języka obcego nowożytnego
oraz dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
13. Nauczycielowi akademickiemu można zaliczyć do pensum nie więcej, niż połowę liczby
godzin zajęć prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych w ramach opieki sprawowanej
przez Uniwersytet Jagielloński. Zajęcia zaliczone do pensum nie mogą być finansowane z
innych źródeł. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

