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Uchwała nr 22/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę  nr 27/2015-2016 w sprawie wysokości pensum dydaktycznego i zasad 

obliczania godzin dydaktycznych 

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.) oraz § 111 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwala się co następuję: 

§ 1 

W uchwale Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 27/2015-2016 z dnia 22 stycznia 

2016 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego i zasad obliczania godzin dydaktycznych 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykłady, przy czym: 

a) wykłady w języku obcym ze studentami w ramach programu wymiany 

międzynarodowej ERASMUS PLUS tylko gdy są realizowane w grupach liczących 

poniżej 3 studentów, 

b) wykłady w języku obcym ze studentami w ramach programu wymiany 

międzynarodowej ERASMUS PLUS realizowane w grupach liczących co najmniej 3 

studentów nie są rozliczane w ramach pensum. Za tą działalność nauczyciel 

akademicki może otrzymać dodatek specjalny, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

nauczyciel złoży wniosek do rektora o rozliczenie wykładów, o których mowa, w 

ramach pensum. Złożenie takiego wniosku skutkuje rezygnacją z dodatku 

specjalnego,” 

2) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Każda godzina dydaktyczna zajęć realizowanych wspólnie dla studentów UP                    

w Lublinie i studentów w ramach wymiany międzynarodowej ERASMUS PLUS jest 

traktowana jak jedna zrealizowana godzina zajęć przy rozliczaniu pensum 

dydaktycznego obowiązującego nauczycieli akademickich.”, 

3) w § 4 ust. 1, 2, 3 i 5 wyraz „otrzymuje” zastępuje się wyrazami „może otrzymać”, 

4) w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Obniżka pensum dydaktycznego, o której mowa w ust. 1, 2, 3, 5 i 6, następuje na 

wniosek pracownika.”, 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych przez nauczyciela 

akademickiego przekracza pensum dydaktyczne obowiązujące tego nauczyciela, po 

zakończeniu roku akademickiego otrzymuje on wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie 

rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin. 

2. Nauczyciel akademicki, za wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych, może otrzymać dodatek specjalny z tytułu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym ze studentami programu wymiany 

międzynarodowej ERASMUS PLUS. 
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3. Stawki za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

poszczególnych stanowiskach oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku 

specjalnego określa rektor w formie zarządzenia.”  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

                      REKTOR 

(-)Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


