Uchwała nr 55/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 29 VI 2017 r.
w sprawie
zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 oraz art. 131 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 VII
2005 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 24 Statutu Uniwersytetu Opolskiego Senat
Uniwersytetu Opolskiego uchwala:
§1
1. Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego obejmuje:
a) kształcenie oraz tutorial studentów i doktorantów,
b) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej
lub artystycznej,
c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uniwersytetu.
2. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego
są ponadto zobowiązani do kształcenia kadry naukowej.
3. Zakres obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych nauczyciela akademickiego ustala dziekan na
wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, a w przypadku jednostek
ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych prorektor właściwy ds. kształcenia
na wniosek kierownika właściwej jednostki.
4. Szczegółowy zakres obowiązków dydaktycznych ustalony jest dla każdego nauczyciela
akademickiego przed rozpoczęciem roku akademickiego.
§2
Roczne pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich wynosi dla:
1) pracowników naukowo-dydaktycznych:
a) profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
– 210 godzin,
b) adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
– 210 godzin,
c) adiunkta ze stopniem doktora
– 240 godzin,
d) asystenta
– 240 godzin,
2) pracowników dydaktycznych:
a) starszego wykładowcy, wykładowcy
– 360 godzin,
b) lektora, instruktora
– 540 godzin.
§3
1. Do rozliczania pensum dydaktycznego mają zastosowanie godziny obliczeniowe. Za jedną godzinę
obliczeniową uznaje się 45 minut zajęć dydaktycznych określonych planem studiów.
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2. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, na potrzeby rozliczania pensum
dydaktycznego stosuje się przelicznik 1,25 godziny obliczeniowej. Przelicznik ten nie dotyczy zajęć
prowadzonych na kierunkach: neofilologicznych, kierunkach prowadzonych standardowo w
językach obcych (jeżeli prowadzący jest neofilologiem), lektoratów języków obcych oraz zajęć
prowadzonych w języku ojczystym pracownika.
§4
1. W przypadku, gdy przygotowanie pracy magisterskiej przez studenta wymaga eksperymentów
laboratoryjnych lub terenowych, dziekan może przyznać nauczycielowi akademickiemu 10 godzin
opieki technicznej za każdą pracę.
2. Za kierowanie studiami prowadzonymi według Indywidualnego Programu Studiów (IPS)
nauczycielowi akademickiemu przysługuje 10 godzin obliczeniowych w roku akademickim za
każdego studenta.
3. Za sprawowanie opieki promotora lub opiekuna naukowego nad doktorantem nauczycielowi
akademickiemu przysługuje wynagrodzenie do 10 godzin obliczeniowych w roku, jednak nie więcej
niż za dziesięciu doktorantów.
§5
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 ¼,
a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonego zgodnie z § 2
i § 6 ust.1.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ust. 1,
pod warunkiem wyrażenia przez niego pisemnej zgody na etapie planowania obsady zajęć na dany
rok akademicki.
3. W przypadku korekty planu obsady zajęć nauczyciel akademicki zostaje o tym fakcie niezwłocznie
poinformowany przez kierownika jednostki organizacyjnej.
4. Łączny wymiar godzin obliczeniowych zajęć dydaktycznych tj. pensum oraz godzin
ponadwymiarowych powierzonych nauczycielowi akademickiemu nie może przekroczyć
3-krotności obowiązującego go pensum.
5. W uzasadnionych przypadkach prorektor właściwy ds. kształcenia może zezwolić nauczycielowi
akademickiemu na wyższą liczbę godzin niż określoną w ust. 4.
§6
1. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej granicy wymiaru ustalonego w § 2,
w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub
realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub innych zadań
przewidzianych w statucie.
2. Decyzję o obniżeniu rocznego pensum dydaktycznego podejmuje rektor na wniosek nauczyciela
akademickiego, zgłoszony co najmniej 3 miesiące przez rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym
roku akademickim.
3. W przypadku rektora decyzję o obniżeniu rocznego pensum dydaktycznego podejmuje Senat
Uniwersytetu Opolskiego.
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4. Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony tylko na część
roku akademickiego lub któremu stosunek pracy ustał w trakcie roku akademickiego, albo który
w czasie roku akademickiego był nieobecny z powodu długotrwałej choroby, urlopu
macierzyńskiego czy urlopu bezpłatnego – oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia,
przyjmując za podstawę 30 tygodniowy wymiar roku akademickiego.
5. Godziny ponadwymiarowe to godziny faktycznie zrealizowane ponad roczny wymiar godzin
dydaktycznych ustalony dla danego stanowiska zgodnie z § 2, z zastosowaniem zasad określonych
w ust. 4.
§7
Traci moc uchwała nr 20/2005-2008 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwała podjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Senat UO liczy 61 osób, w głosowaniu
udział wzięło 45 członków Senatu.
Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk
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