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Uchwala nr 380

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia29 marca 2006 roku

w sltrnuie wymiant pensum naucz,ycieli ukulenickich, tyspilcz,ynnikitv przeliczeniuyych t,
tytulu protvads,e nio znj pl

oxtt T,ttsutl roT,liczunin i.finunsowania godzin ponuhvymiurotvych

N1

Obowirlzuj4ce pensum dydaktyczne ustalone jest w godzinach obliczcniowvch _ redna
godzina odpowiada 45 rntnutorn
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Nauczycielom akaderrickim ustala sip nastppuj4oy wymrar pensum:

L Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni nastanowiskach

profesora zwyczalnego - 150 godzin obliczeniowych rocznie

adiunkta posiadaj4cego stopien
rraukowy doktora, asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie

2. Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach

profcsora nadzwyczajncgo

adiunkta posiadaj4cego stopien
doktora habilitowanego

starszego wykladowcy,
wykiadowcy

lektora i instruktora

180 godzin obliczeniowych rocznre

200 godzin obliczeniowych rocznre

- 360 godzin obliczeniowych rocznie

- 540 godzin obliczeniowych rocznie
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2.

I Do pensum zalicza sig zajgcia dydaktyczne zreal\zowane na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych

Ponadto do pensulr mogq byc zaliczone:

I) z-alpcia dydaktyczne zrealizowarre na studiach doktoranckich, studiach
podyplornowych oraz na kur.sach doksztalcaj4cych;

godziny dydaktyczne zrealizowane w Centrum Edukacji Nauczycieli;

godz,iny zrealizowane w t amach poradnt specjalistycznych Uniwersytetu w
Ilialymstoku

2)

r)
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I Do pensum zalicza sig godziny dydaktyczne zrealizowane z tytulu

l) prowadzenia senlinarium doktoranckiego - 30 godzin obliczeniowych w ci4gu

roku, pod warunkiem, Ze przynajmniej jeden z doktorantow ma otwafiy
przewod;

2) opieki naukowej nad studiami prowadzonymi wedlug indywidualnego toku
studiow 5 godzin obliczeniowych w roku za prowadzenie jednego studenta.

Zgodn\e z Regularninetn studi6w - opiekun moze pt owadzic najwyzej 3

studentow;

3) zaJpc prowadzonych w ramach poradni specjalistycznych - 30 godzin
obliczeniowych w semestrze;

a) zaJpt, prowadzonych w ramach sekcji sportowych i artystycznych 60 godzin
obliczeniowych rocznie za ka2d4 sekcjg.

2 Dziekan wydzialu mo|e zaliczyL do pensum dydaktycznego godziny zrealizowane
z tltutu sprawowania opieki nad grupQ student6w odbywaj4cych studenck4
praktykg pedagogiczn4 lub zawodow4 je2eli nauczyciel akademicki nie lealizuje
obowi4zuj4cego wymiaru pensum. Jeden tydzien praktyki stanowi 6 godzin
obliczeniowych.

$s

Ustala sip wsp6lczynniki przeliczeniowe z tytufu prowadzenia zajEc.

l. Jedna godzina zaiQc prowadzonych w siedzibie Uniwersytetu w dni ustawowo
wolne od pracy oftz w soboty stanowi I ,5 godziny obliozeniowej.

2 Jedna godzina zajpi prowadzonych poza srcdzib4 lJniwersytetu stanowi 1,5

godziny obliczeniowej

3. Postanowienia punkt6w 1 i 2 stosuje sig rozl4cznie.

QO

W ramach jednej katedry, zakladu lub sanrodzielnej pracowni godziny dydaktyczrre
winne byc bilansowane, co oztlacza., 2e nre rnog4 wystgpowai godziny
ponadwyrlialowe przy.l eclnoczesnym niedoperrsowaniu.
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I Rozliczenie godzin ponadwymrarowych nastgpuje
przewidzianych na dany rok akademicki

po zakofrczeniu zajgc

2

3.

Wynagrodzenie za pracg w godzinach ponadwyrniarowych przysiuguje
pracownikowi po zrealizowaniu ustalonego pensurn dydaktycznego

Godziny dydaktyczne nauczyciela akadernickiego, zreal\zowane czgsciowo lub
caikowicie w innej jednostce organizacyjnej niz jednostka zatrudnial4ca, wylicza
sig w sposob nastQpri4cy.

l) do pensum zalicza sig w pierwszej kolejnodci godziny zrealizowane na wydziare
macierzystym i wynikaj4ce z tego tytulu godziny ponadwymiarowe oplaca ta
jednostka Godziny zrealiz.owane w innej jednostce oplaca w carosci iednostka
zlecajqca.

2) je2eli pracownik nie zrealizowal w calodci pensum w swojej jednostce
macierzystej:

a) a przy tym prowadzil zajgcia na innym kierunku, to brakuj4ce pensum
uzupelnia sig tymi godzinami do obowi4zuj4cego wymiaru, natomiast
pozostalc godziny dydaktyczne oplaca jednostka zlecaj4ca,

b) a przy tym prowadzil zajpcia na kilku kierunkach - brakuj4c4 do pensum
Iiczbg godzin wylicza sie proporcjonalnie do liczby godzin
zrealizowanych na tych kierunkach. Wynikajqce z tego tytulu godziny
ponadwymiarowe oplacane b9d.4 przez poszczeg6lne jednostki zlecaj4ce.

3) w przypadku realizacji zajgc wyl4cznie w innych jednostkach organizacyjnych
Uczelni, godziny ponadwymiarowe wylicza sig proporcjonalnie do og6lnej
liczby godzin dydaktycznych zrealizowanych przez pracownika Godziny
ponadwymiarowe oplacane bgd4 ze (rodkow jednostki, w ktorei zostaly
zrealizowane, wedh-rg stawek ustalonych przez Rektora
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Jednostka organizacyjna Uniwersytetu nie lnoze odm6wi6 realizacji zqp6
dydaktycznych w innej jednostce, jezeli zajgcia te s4 przewidziane w planie studi6w

$e

Jednostki organizacyjne lnog4 wprowadzic w
nlesprzeczny z przepisanri prawa, wiasny
portadwyrniarowe.

rniarg posradanych Srodkow, w spos6b
system wynagradzania za godziny
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System flnansowania ze Srodkow wlasnych obejmowac moZe oprocz godzin

ponadymiarowych inne godziny dydaktyczne zwi1zane z egzaminami, pracami

dyplomowymi, magisterskimi, indywidualnymi konsultacjami ze studentami oraz
godziny zrealizowane w rarrach irrnych obowi4zk6w dydaktycznych

$ lt

l. Wszystkie zajgcia dydaktyczne jakie prowadzi nauczyciel akademicki powinny

byc wpisane do karly obci42eh dydaktyoznych

2 Oryginaly kart obci4zen na1e2y zIoLyc do Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich
w terminie do dnia I paLdziernika danego roku akademickiego
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l. Uchwala nr 2 Senatu lJniwersytetu w Bialymstoku z dnia 15 paLdziernika 1997

roku (z poLn zm tekst jednolity) w sprawie wymiaru pensum nauczycieli

akademickich oraz zasady rozhczania i finansowania godzin ponadwymiarowych;

2 Uchwala nr 4 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 15 paidziernika 1997

roku w sprawie wspolczynnikow przeliczeniowych dla nauczycieli akademickich z

tytulu prowadzenia zajpc,

I Uchwala nr 4 I Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 kwietnia 1998 roku
w sprawie zmian w uchwale nr 4 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 15

paLdziernlka 1997 roku w sprawie wsp6iczynnik6w przeliczeniowych dla
nauczycieli akademickich z tytulu prowadzenia zajgi.
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem l wrze6nia 2006 roku

,\cnatu It
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