
 

Uchwała nr 104/2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych 

w godzinach ponadwymiarowych 

 

 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działając na podstawie art. 131 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1842, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 w związku z § 83 ust. 4 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, postanawia, co następuje: 

§ 1 

 

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu 

kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne 

w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika 

naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków 

dydaktycznych, zwanych dalej pensum, określonego uchwałą Senatu. 

2. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego 

roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. 

§ 2 

 

Do szczególnych przypadków, o których mowa w § 1 ust. 1, zalicza się m. in.: 

1) brak możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych przez innych nauczycieli 

akademickich jednostki z powodu usprawiedliwionej nieobecności związanej 

z chorobą lub inną nieprzewidzianą nieobecnością, 

2) potrzeby natury organizacyjno-programowej spowodowane zmianami programów 

kształcenia. 

§ 3 

 

Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną 

w § 1 ust. 1. 

§ 4 

 

1. Nauczycielowi akademickiemu zapewnia się pełną dobrowolność przy wyrażaniu zgody 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 3. 

2. Zgoda jest wyrażana w formie pisemnego oświadczenia nauczyciela akademickiego, 

którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Powierzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze, o którym mowa w § 3 

ust. 1, nie powinno mieć charakteru trwałego. W tym celu podejmuje się odpowiednie 

działania organizacyjno-programowe. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel składa kierownikowi jednostki przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

5. Kierownik jednostki przekazuje oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania godzin dydaktycznych za rok akademicki. 



 

§ 5 

 

1. Przy powierzaniu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych stosuje się 

zasadę równomiernego obciążenia wszystkich nauczycieli akademickich w danej 

jednostce, z uwzględnieniem wyrażenia pisemnej zgody pracownika, o której mowa w § 4 

ust. 2. 

2. Powierzając zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, kierownik 

samodzielnej jednostki organizacyjnej wydziału uwzględnia obciążenia nauczycieli 

akademickich spowodowane realizacją prac badawczych oraz stopnień zaawansowania 

pracy doktorskiej lub postępowania habilitacyjnego. 

3. Nie powierza się realizacji zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli 

pozostali nauczyciele akademiccy jednostki nie wykonują pensum. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów. 

 

§ 7 

 

Traci moc uchwała nr 367/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą 

Senatu nr 391/2016. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 
 
 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 
 



 

Załącznik do uchwały 

nr …/2017 Senatu UPP 

 

 

 

…………………………………………. 
                   (imię i nazwisko) 

 

………………………………………… 
                       (stanowisko) 

 

………………………………………… 
             (jednostka organizacyjna) 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Na podstawie art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) wyrażam zgodę 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych powyżej 1/4*, 1/2* wymiaru obowiązków dydaktycznych. 

 

 

 

 

………………………………………………..                             ……………………………… 
      (potwierdzenie bezpośredniego przełożonego)                                                  (data i podpis pracownika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć 

 


