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Uchrvala nr 188

Senatu Unirversvtetu rv Bial-r"mstoku

z dnia 22 stvcznia 2003 roku

w spratvie zmiany L'cltwaly nr 2 Senatu L'uiwersytetu w Bialymstoku
zdnia I5 paidziernika 1997 roku

w sprawie wymiaru penvtm nauctrycieli akademickiclt oraz
zasad rozliczania i Jinansowania godzin ponadwymiurotvT'ch

.i1

Dotychczasotvl, ! 3 Uchwall, nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:
l. Do pensunt zalicza siq zajqcia dydakry^czne zrealizoyvune na studiach:

dz ie n ryc h, \v i e cz o rowl,g h, zaocz nyc h i e l<s t e rnis tt' cz nyc h.

2. Do pensunt nie zalicza siq zajqi dydakry,c'zrych zrealizotvan.y,ch na
sludiach podyplomotv'1'ch oraz godzin za przeprowadzenie prac
magisters kic h i I icc ncj ackic h.

.t2

Pozostale przepisy Ltchw'atya nr 2 pozoslajcl bez zmian.

$J

Ltc'hv,ula vchodzi n' :yc'ie z dtticm potlpisunia :e .skutkiem na rok
ttktttleni<'ki 2 00L J 003.

Przex,otltticzqc,!'
Scnatu L'tt ix'erSytetu w Biulynstoku
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Uchrvala n r 2

Senatu Unirversvtetu rv Biall mstoku
z dnia l5 paZdziernika 1997 r.

rl sprarvic *\ miaru pensunl narrczlcieli aklrdcrnickich
oraz znsadl rozliczania i linanso*nnia godzin polradwt ntiuro*tch

(lckst jcdnolity,
zultatly \\ pt'o\\ itozone

uch*al4Scnatu uni*crsytetu* Bialynrstoku Nr I84 z dnia Ig _qrudnia 2002 roku oraz
uchwal4Scnatu Unirvcrsytctu rv Bialymstoku Nr 188 z clnia 22 stl,cznra 2003 roku)

Obowi4zr-44cc pcnsunl dydaktycznc
odporv iadajqcych 45 nrinuronr.

l)racorrnrcy dydaktr.czni zatrudnicni na stano*iskach

slilrszcgo u yklaclow cy, ri y kladou cy
lcktola irnslruktola

sr

ustalono jcst w godzinach obliczcniowych

$2

150 godzin obliczoniowych rocznre
1 80 godzin ubliczcrriowl ch luezrrie

- 200 godzin obliczcnio*ych rocznic

J l0 godzrn ,lbliczcrr iorr -r e It roeznic

. 360 godzin obliczcniorvych locznre
5-{0 godzin ob liczcn io* 1,c h locznrc

Dla nauczycieli akadcmickich ustala siq nastQpujqcy rvynriar pcnsunr:

l)racorlnrcy naukowo-dydaktyczni zatrudnioni na stanou,iskacu

profesora zwyczajncgo
profesora nadzrvycza jncgo
adiunkta posiadaj qccgo stopieri
naukorvy doktora habilitorr anego
adiunkta posiaditi4ccgo stopic6
naukorvv doktora. asvstcnta

\\3

l. I)o ltcttsLrltt zalieza siq zulqcra tlltllrktyczrc zrcalizouullc nr sts(liaclr: dzielprclr.
rrrcczor-ow\ch. zirtlcznych i ckstcrrrisllcznlch.

i. [)o pcrtsttrtt ttic zalieza siq zljqi' tllditklrcznlch zrculizorrruryclr n:r stLrrliuelr

l.totlrlllotttotrr,clt oritz gotlzin zlt przcplo*irdzcnic;tlirc rtrltistcrskie lr i lieclc.jaeliich.



s4

(uchylony)

$5

Dziekan lub kierorvnik jcdnostki nriqdzyrvydziaior cj br1d2 pozawydzialo*ej moZr:

rvnioskou,ac o przyznanic nauczycielowi akadornickicmu zniZki ponsum nic rviqccj niZ do

minimahtego wymiaru okroilonego rv art. l0 I ust. 3 i 4 Ustarvy o Szkolnict* is WyZszym

Decyzjq iv tej kuestii podejrnuje Rektor.

ZniZkq pcnsum mozna przyz.nac z porvodu:

- osi4gniqcia wieku 60 lat
- zlego stanu zdrowia
- obciqZenia funkcjami organizacyjnymi w Uniwcrsytecie
- szczcg6lnegoobciqZeniazadaniamibadawczymi
- zatrudnienia na stanowisku asystenla w czasie pierwszego roku

- wymog6w pracy dydaktycznej w danej jcdnostce organizacyjnej

$6

w przypadkach uzasadnionych konieczno6ci4 realizacji programu nauczania, nauczyciel

akademicki mo2e byi zobowi4zany do prowadzenia zajqc dydaktycznych rv godzinach

ponadwymiarowych.
i. ttose tych godzin nic powinna przekracza( dla pracownik6w naukowo-dydaktycznych '/u

a dla pracownik6w dydaktycznych % pensum.

2. Godziny ponadwymiarorve powy2ej I % pensurn dla pracownik6w naukowo-

dydaktycznych i I l,/z pensum dla pracownik6w dydaktycznych mog4 byi zlccane przez

kicrownik6w jednostek za zgoda pracownika.

W ranrach jcdnej katcdry, zakladu
byc bilansowane. co oznacza, 2c

jednoczcsnym niedoPcnsorvantu.

$7

samodzielnej pracowni godziny dydaktyczne rvinne

mogq wystQpowai godziny ponadrvymtarowe przy

$8

lskrcSlony)

s\9

(skrc* lorty )

lub
nlc
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$ 9r

(iotlziny' l.ronadrvvnr rlro* c uyliczanc bqtlq proporc'jonalnic tkr oll9lnej liczbl uodzi6
tll drktl cznr ch zrcalizorranr.eh plzcz pracorvrrika.
\\'lnugrotlzcnic za sodzinr ponad\\ ) nr iir r()\\ c plutrrc bgdzrc zc srotlkrtrr .jctlnestki,
rr ktore'1 zostirly zlcalizorranc. \\cdlug stil\\ck Ltstulouych ltrzcz Rcktora.

l.

s\ l(t

Jctllrostka or{anizacr.lna uni\\crs\rctu nic rno2c odnrorriu rcalrzac.li znjqc tjytlaktycznlcn
ri rnncj jcdnostce. lcZcli zalqciatc s4 przcu idziane't'u planrc stLrdiorv,
\\'szclka znranat \\ planir: strrdrdu *rnna byc przcdsta*runu na posicdzcniLr Scnatu.

"s 
ll

\\'przypatlku, gd1'dany praco*nik przcby*a na dlrrzszrur z*olnrcr.riu lckalskinr. kisrownrx
ycdnostki organrzacyj nc-y uinicn jego godziny dadaktyczne zlccad * pier*szcj kolcjnoscr
placownikont n iodopcnsorvany m.

$ 12

\\'ydzialy i innc jcdnostki organizacyjne pro*,adzzpc
posradanlch :lrodkriw, ri, spostib niesprzeczny z
w l nagradzania z.a godt.ity ponadw ynriarowc.
Svstcnr tcn nroZe obcjmowac r(rrvnic2 odrqbne star.vk i godzinor.vc.

studia nro{q rvprorrlrdzic rr nrilrq
przcpisarni plavua. rr.lasnl sr. stenr

rnoZc oprocz godzrn
cqzanlrnanll, placarli
innynri obou iqzkant i

System tinansorvania z.e

;lonadwvmiaroi,r,ych innc
dt plonrorvynri, pracanr i

dl dakty'czny nr i.

$ 13

Srodkow wlasnych obc.jmow ad
godziny dydaktycznc z.witlzanc 7,

nragistcrskinti, konsultacjanti lLrb

$ l4

\\'szystkic zqqcia dydaktyeznc jakic pro*utlzi pracor'"nik Irni*crsytctLr *inrrc byi
odnotorvanc rv karcic obciqzc6 plowadzoncj przcz jcdnostkq ,/atru(lniaiqci[. Klr.ty otrcirl2cri
*innc wpl.r'n4J do Dzialu Spraw Studcnckich i t)yduktyki do l-s pa/dzicrrrika tilncgo r-oku
akadcnr ick rcgo.
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