
Pismo Okólne Nr 6 /2015 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 10 lipca 2015 r. 

w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć 
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin 
dydaktycznych 

Informuję, że Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. przyjął Uchwałę 
Nr 63/2015 następującej treści: 

Na podstawie art.130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t. j . Dz. U.2012.572 zpóźn. zm. - zwanej dalej „ ustawą "), 

Senat uchwala, co następuje: 

§1 
1. Uchwala określa zakres obowiązków nauczycieli akademickich Uczelni, rodzajów 

zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin 
dydaktycznych. 

2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich ustala dyrektor 
instytutu lub kierownik katedry, a zatwierdza dziekan. 

3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w 
innych niż wydział jednostkach Uczelni, ustalają kierownicy tych jednostek, a 
zatwierdza Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. 

4. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków! dziekanów oraz kierowników innych niż 
wydział jednostek Uczelni, ustala Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. 

5. Ustalając szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich Uczelni 
bierze się pod uwagę: 

1) potrzeby jednostki wynikające z wykonywanych przez nią zadań: 
2) możliwości kadrowe, finansowe i materialne jednostki. 

§2 
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków: 

1) naukowych, 
2) dydaktycznych, 
3) organizacyjnych. 

2. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany realizować powierzone obowiązki, o których 
mowa w ust. 1 w wymiarze nie niższym niż 25 godzin tygodniowo. 
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3. Proporcje pomiędzy rodzajami obowiązków nauczycieli akademickich określa się 
następująco: 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: 
a) obowiązki naukowe - 35%, 
b) obowiązki dydaktyczne - 55%, 
c) obowiązki organizacyjne -10% 

2) pracownicy naukowi: 
a) obowiązki naukowe - 90%, 
b) obowiązki organizacyjne -10%, 

3) pracownicy dydaktyczni: 
a) obowiązki dydaktyczne - 90%, 
b) obowiązki organizacyjne -10%, 

4) bibliotekarze dyplomowani i dyplomowani pracownicy dokumentacji i 
informacji naukowej: 

a) obowiązki naukowe - 25%, 
b) obowiązki dydaktyczne -10%, 
c) obowiązki organizacyjne - 65%. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela akademickiego proporcje 
pomiędzy rodzajami obowiązków mogą zostać zmienione na okres jednego roku 
akademickiego. 

§3 
Do obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich Uczelni należy: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach i programach studiów w 
wymiarze rocznym, określonym w § 4, ust. 3; 

2) przygotowywanie pomocy dydaktycznych, w tym podręczników akademickich, 
skryptów, prezentacji multimedialnych i opracowań na potrzeby prowadzonych 
zajęć dydaktycznych; 

3) opracowywanie oraz aktualizowanie programów nauczania i treści 
przedmiotów; 

4) sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnego toku 
studiów; 

5) sprawowanie opieki nad kolami naukowymi i obozami naukowymi; 
6) opieka nad praktykami zawodowymi studentów; 
7) realizacja zajęć dydaktycznych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 

prowadzonych przez Uczelnię; 
8) przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów oraz udział w egzaminach komisyjnych; 
9) sprawdzanie prac kontrolnych; 
10) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi; 
11) recenzowanie prac dyplomowych; 
12) udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe; 
13) opieka nad pracą studentów zagranicznych na wydziale; 
14) sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku 

studiów; 
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15) przeprowadzanie indywidualnych konsultacji ze studentami w wymiarze co 
najmniej 2 godziny tygodniowo w okresie zajęć akademickich oraz sesji 
egzaminacyjnych; 

16) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych 
zajęć dydaktycznych i umiejętności pedagogicznych; 

17) inne obowiązki dydaktyczne wskazane w szczegółowym zakresie i wymiarze 
obowiązków. 

§4 
1. Przez wymiar pensum rozumie się obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych 

nauczyciela akademickiego zatrudnionego na umowę o pracę, realizowanych z 
bezpośrednim udziałem studentów, w tym z wykorzystaniem technik i metod 
kształcenia na odległość. 

2. Podstawę określenia wymiaru zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1 stanowi 
jedna godzina zajęć dydaktycznych, odpowiadająca jednej godzinie lekcyjnej tj. 45 
minutom zegarowym. 

3. Ustala się następujący wymiar pensum dla pracowników, o których mowa w ust. 1, 
zatrudnionych na stanowiskach: 

1) profesora zwyczajnego - 190 godzin; 
2) profesora nadzwyczajnego posiadającego 

tytuł naukowy - 190 godzin; 
3) profesora nadzwyczajnego posiadającego 

stopień naukowy doktora habilitowanego - 230 godzin; 
4) profesora wizytującego - 190 godzin; 
5) adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego łub doktora - 230 godzin; 
6) asystenta - 230 godzin; 
7) starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin; 
8) lektora i instruktora - 540 godzin. 

4. Godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia niż 
określone w § 3, pkt 1 nie są wliczane do wymiaru pensum. 

§5 
1. Normatywna liczebność grup studenckich dla poszczególnych form i rodzajów zajęć 

dydaktycznych, przy jednoosobowej obsadzie wynosi: 
1) lektoraty języków obcych 25 osób; 
2) wychowanie jizyczne 25 osób; 
3) ćwiczenia audytoryjne 30 osób; 
4) ćwiczenia laboratoryjne, projektowe i terenowe 15 osób; 
V elektywy humanistyczne i społeczne 30 osób; 
6) seminaria i elektywy specjalizacyjne 15 osób; 
7) seminaria dyplomowe 6 osób; 
8) grupy specjalistyczne, w tym: 

a) dla studentów z niepełnosprawnością 12 osób; 
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b) sekcje sportowe - 22 osoby. 
0 ile wymogi i przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 

2. Normatywna liczebność grupy studentów realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach 
programów wymiany międzynarodowej, prowadzonych w języku obcym wynosi 6 
osób. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, liczebność grup studenckich może 
ulec zmianie. O podjętych decyzjach dziekan informuje Prorektora ds. Dydaktycznych 
1 Studenckich. 

§6 
1. Z tytułu sprawowania opieki nad opracowaniem przez studentów prac dyplomowych 

do pensum dydaktycznego wlicza się godziny dydaktyczne w wymiarze: 
1) 8 godzin za opiekę nad pracą magisterską; 
2) 2 godziny za opiekę nad pracą inżynierską i licencjacką; 

jednak nie więcej niż 54 godziny łącznie, w tym 40 godzin za opiekę nad pracami 
magisterskimi. 

2. Godziny, o których mowa w ust. 1 są wliczane do pensum opiekunowi pracy 
dyplomowej studenta, nie wcześniej niż po uzyskaniu przez danego studenta 
zaliczenia wszystkich przedmiotów i kursów przewidzianych w planie studiów dla 
danego kierunku oraz złożeniu pracy dyplomowej w dziekanacie o ile nie zostały 
rozłiczone w ramach seminarium, o którym mowa w § 5, ust. 1, pkt 7. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana. Prorektor ds. Dydaktycznych i 
Studenckich może zwiększyć limit godzin określonych w ust. 1 kierując się dbałością o 
jakość kształcenia. 

§7 
1. Warunkiem wliczenia do wymiaru pensum zajęć dydaktycznych realizowanych przez 

pracownika na rzecz innych jednostek, o których mowa w § 3, pkt 7, jest zawarcie w 
tej sprawie porozumienia określającego zasady powierzania, wykonywania i 
rozliczania finansowego tych zajęć z Uczelnią. 

2. Wymiar godzin ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych 
godzin. 

§8 
1. Rektor może obniżyć wymiar pensum, w tym także poniżej dolnej granicy wymiaru 

ustalonej w ustawie, w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu 
wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego 
projektów badawczych lub innych zadań przewidzianych M> statucie. 

2. Nauczycielowi akademickiemu korzystającemu z obniżenia pensum, dziekan może 
ustalić obniżony wymiar godzin konsultacji, jednak nie niższy niż jedna druga 
wymiaru określonego w § 3. pkt 15. 

§9 
1. Do obowiązków naukowych nauczycieli akademickich Uczelni należy: 

1) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; 
2) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie 

w konkursach; 
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3) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez 
publikowanie wyników; 

4) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, 
finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę; 

5) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty 
architektoniczne, wdrożenia); 

6) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; 
7) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania 

kolejnych stopni naukowych i tytułów; 
8) inne obowiązki naukowe wskazane w szczegółowym zakresie i wymiarze 

obowiązków. 
2. Rozliczenie wykonania obowiązków naukowych nauczycieli akademickich następuje w 

trybie określonym w Statucie dla oceny okresowej. 

§10 
Do obowiązków organizacyjnych nauczycieli akademickich Uczelni należy: 

1) praca w organach kolegialnych Uczelni; 
2) praca w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich; 
3) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie 

rekrutacji na studia; 
4) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności 

akademickiej; 
5) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych 

Uczełni; 
6) opieka nad stażami zawodowymi studentów; 
7) inne obowiązki organizacyjne wskazane w szczegółowym zakresie i wymiarze 

obowiązków. 

§11 
Traci moc obowiązującą uchwala nr 40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia 
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w 
tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania 
godzin dydaktycznych. 

§12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Kraków, dnia 10 lipca 2015 r. 

A D C A Pi l i A W N \ 
prof. dr odzimierz Sady 

H K / A S / E K - B 
P R O R E K T O R 

ds. D y d ^ ^ n y c h i ^ t u d e n c k i c h 

dr bab. inż. Sylwester TabJr, prof. UR 


