
 

 

 

 

 

 

 

Dział Organizacji Studiów  
 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE  
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl 
tel. (+48 81) 445 65 88, fax (+48 81) 445 69 99  

 

 

Lublin, dn. 28 września 2016 r. 

DO – Dyd/410/II/…./2016 KOREKTA PISMA 

 

Szanowni Państwo 

Kierownicy Jednostek Dydaktycznych 

       Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

  
Uprzejmie proszę o przygotowanie planów zajęć dydaktycznych i zatrudnienia dydaktycznego na rok 

akademicki 2016/2017, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach 

stacjonarnych trzeciego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich. 

Plany należy sporządzić w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwałach Senatu nr 27/2015/-2016  

z dnia 22 stycznia 2016 r. i nr 32/2015-2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pensum 

dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i Uchwale Senatu nr 33/2014/2015 w sprawie działań podejmowanych w sytuacjach wystąpienia niedoboru 

pensum dydaktycznego oraz w oparciu o Uchwałę Senatu nr 69/2015/2016 z dnia 28 września 2016 r. w 

sprawie wysokości pensum dydaktycznego i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz Zarządzeniu nr 29 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 14 września 2009 r. w sprawie liczebności studenckich 

grup dydaktycznych. 

 Obciążenie dydaktyczne winno być równomiernie rozłożone na wszystkich nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w danej jednostce. W planach dydaktycznych i planach zatrudnienia należy uwzględnić także 

nauczycieli akademickich przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, długotrwałych 

urlopach zdrowotnych, stażach naukowych (podając okres trwania tych nieobecności) oraz doktorantów, 

pracowników technicznych i inne osoby spoza Uczelni, którym powierzone będzie prowadzenie zajęć 

dydaktycznych. Zasada równomiernego rozłożenia zajęć dydaktycznych dotyczy także godzin 

ponadwymiarowych jak i niedoborów, jeśli występują w jednostce z uwzględnieniem § 5 ust. 2 Uchwale 

Senatu nr 27/2015/-2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.  

Pensum dydaktyczne powinno być planowane w pierwszej kolejności w ramach studiów 

stacjonarnych i ewentualnie uzupełnione godzinami na studiach niestacjonarnych.  

Jednocześnie, jeżeli jest to możliwe, zajęcia na studiach niestacjonarnych powinny odbywać 

się w ramach godzin ponadwymiarowych. 

 W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania nauczyciel 

akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. 

 Liczbę godzin ponadwymiarowych, jaką może być obciążony nauczyciel określa art. 131 ust. 1 i 2  

w powiązaniu z art. 130 ust. 3 i 4 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W uzasadnionych przypadkach 

nauczycielowi akademickiemu może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w ilości 

przekraczającej odpowiednio ¼ lub ½ pensum, po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika złożonej  

u Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 

http://bip.up.lublin.pl/docs/00571/uchwala57.pdf
http://bip.up.lublin.pl/docs/00571/uchwala57.pdf
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 Określając sposób ustalania i zaliczania godzin pracy w tym godzin ponadwymiarowych 

przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy dla celu ustalenia wysokości 

wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, uwzględnia się następujące zasady: 

1) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 

akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego ustalonego dla 

danego stanowiska, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla 

celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.  

2) nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:  

-   zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,  

- przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem, naukowym, długotrwałą 

chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, 

urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem 

macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim 

- ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego. 

W celu ustalenia obowiązującego wymiaru godzin do realizacji w danym roku akademickim, zalicza się 

do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego pensum dydaktycznego 

ustalonego dla danego stanowiska za każdy tydzień nieobecności przypadającej w okresie, w którym  

w uczelni są przeprowadzone zajęcia dydaktyczne.  

3) Godziny ponadwymiarowe ustala się na podstawie faktycznie przepracowanych godzin, które są 

naliczane od pensum określonego w  Uchwale Senatu nr 27/2015/-2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.  

w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych i wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe. 

Po zakończeniu semestru poszczególne jednostki organizacyjne zobowiązane są przedstawić sprawozdanie  

z wykonania zajęć dydaktycznych. Sprawozdania w formie pisemnej należy składać w Dziale Organizacji 

Studiów. 

 Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia 

zajęć dydaktycznych raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego. 

 Uprzejmie proszę kierowników jednostek o zapoznanie z treścią niniejszego pisma, planami studiów 

obowiązującymi w roku akademickim 2016/2017, uaktualnionym wykazem liczebności studenckich grup 

dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach 

studiów, wszystkich pracowników, a w szczególności osoby odpowiedzialne za przygotowanie planów 

dydaktycznych i planów zatrudnienia. 

  

Przypominam, że przedmioty do wyboru (w tym przedmioty poszerzające wiedzę 

humanistyczno-społeczną) mogą być uruchomione w przypadku, gdy liczba chętnych wynosi, co 

najmniej 30 osób. W wyjątkowych sytuacjach, gdy liczba studentów na roku wynosi mniej niż 30 

osób można uruchomić tylko jeden fakultet. 
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 Zobowiązuję kierowników jednostek, do przygotowania i przekazania planów zatrudnienia 

dydaktycznego i planów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017 do Działu Organizacji 

Studiów, pok. 256, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 10 października 2016 r. 

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonych planach zajęć 

dydaktycznych/sprawozdaniach, Dział Organizacji Studiów przekazuje dokumenty jednostce 

dydaktycznej w celu sporządzenia korekty. 

Zgodnie z uchwałą nr 33/2014-2015 § 3 pkt.1 Dział Organizacji Studiów w terminie wskazanym 

w uchwale tj., do dnia 30 listopada 2016 r., przekaże w formie tabeli odpowiednio rektorowi, 

prorektorom i dziekanom wykaz jednostek dydaktycznych Uczelni, zawierający liczbę godzin 

ponadwymiarowych/niedoborów, liczbę nauczycieli w Jednostce, liczbę godzin przypadającą na 

jednego nauczyciela akademickiego, liczbę godzin realizowaną przez doktorantów oraz liczbę godzin 

realizowaną przez pracowników naukowo-technicznych. 

 

 Formularze oraz wykaz liczebności studenckich grup dydaktycznych na rok akademicki 

2016/2017 należy pobrać ze strony Uczelni: www.dos.up.lublin.pl / Rozliczenie dydaktyki 

 

    
 

 

 

 

       Prorektor 
           ds. Studenckich i Dydaktyki 

 

        Prof. dr hab. Halina Buczkowska 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Dziekani Wszystkich Wydziałów 

 

http://www.dos.up.lublin.pl/

