BOR/245/2018
Uchwała nr 89/2018
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk,
warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku
akademickim 2018/2019
Senat działając na podstawie art. 130 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 wymiar pensum dydaktycznego
dla pracowników na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz
doktorantów Uniwersytetu Medycznego:
a)
b)
c)
d)
e)

profesorowie 150 godz.
profesorowi wizytujący 150 godz.
doktorzy habilitowani na stanowisku kierownika katedry, kliniki lub zakładu 180 godz.
adiunkci, asystenci bez doktoratu 210 godz.
asystenci z doktoratem 240 godz.

f) starsi wykładowcy i wykładowcy 360 godz.
g) lektorzy i instruktorzy, instruktorzy-nauczyciele zawodu 540 godz.
h) uczestnicy studiów doktoranckich I roku 45 godz.
i) uczestnicy studiów doktoranckich II, III, IV roku 90 godz.
2. Pensum dydaktyczne asystentów, o których mowa w ust. 1 pkt d), po uzyskaniu stopnia
doktora, zwiększa się w następnym roku akademickim.
3. Z tytułu pełnienia funkcji rektora, prorektora, dziekana i pełnomocnika ds. szpitala
klinicznego wymiar pensum ustalony w ust. 1 obniża się do 120 godzin. Z tytułu pełnienia
funkcji prodziekana wymiar pensum ustalony w ust.1 obniża się o 30 godzin.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na obniżenie
pensum z tytułu:
a) zatrudnienia nauczyciela w ramach projektu naukowego o dużym znaczeniu finansowym dla
Uczelni,
b) łączenia stanowiska nauczyciela akademickiego z funkcją dyrektora albo zastępcy dyrektora
szpitala klinicznego, jednak nie więcej niż o połowę,
c) powierzenia stałej funkcji lub nadania stałego pełnomocnictwa przez dziekana albo rektora,
jednak nie więcej niż o 30 godzin,
d) ważnych zdarzeń losowych pracownika
5. W przypadku przedłużenia albo wcześniejszego zakończenia studiów doktoranckich wymiar
obowiązkowego pensum doktoranta ulega zmianie o 10 godzin dydaktycznych (w zaokrągleniu
do pełnego miesiąca).
6. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia
dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych.

§2
Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego, w ramach której rozlicza się pensum
dydaktyczne jest klinika i zakład – w ramach wydziału, a w wypadku jednostek
ogólnouczelnianych – te jednostki.
§3
1. W uzasadnionych przypadkach pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny nie
wypracowujący pensum w jednostce go zatrudniającej, może być – po konsultacji z
kierownikiem tej jednostki – skierowany przez Dziekana do wykonywania zadań
dydaktycznych w innej jednostce zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.
2. Nauczyciele akademiccy, którzy nie wypracowują obowiązującego pensum zgodnie z ust. 1
mają obowiązek wypracowania tego pensum na studiach niestacjonarnych, anglojęzycznych,
podyplomowych i kursach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet. Uzupełnione
godziny będą mieściły się w ramach wynagrodzenia z podstawowego zatrudnienia z wyjątkiem
godzin wypracowanych na studiach anglojęzycznych, które wlicza się do pensum w stosunku
1:2.
3. W szczególnych przypadkach, kierownik jednostki organizacyjnej, może powierzyć
nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, wykonanie zajęć dydaktycznych w wymiarze
przekraczającym dopuszczalną liczbę godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel akademicki
wyraża zgodę, wskazując maksymalną liczbę tych godzin, w trakcie składania preliminarza
pensum oraz później, przed wykonaniem zajęć objętych dodatkowymi godzinami
ponadwymiarowymi.
4. W przypadku niewykonania pensum dydaktycznego przez kolejne 2 lata, kierownik danej
jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o redukcję etatów.
§4
Do zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego wlicza się przewidziane w programie
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, anglojęzycznych, podyplomowych, kursach
podyplomowych oraz studiów doktoranckich:
1) wykłady,
2) konwersatoria,
3) ćwiczenia,
4) seminaria, z wyjątkiem indywidualnych seminariów i konsultacji doktoranta,
magistranta, licencjata,
5) lektoraty,
6) kierowanie pracami magisterskimi i licencjackimi (promotorstwo lub opieka),
7) sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.
8) przygotowanie egzaminów na studiach stacjonarnych,
9) recenzje prac magisterskich studentów w języku angielskim,
10) wykłady, konwersatoria i seminaria prowadzone metodą e-learning, przy spełnieniu
kryteriów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września
2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na
studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość (Dz. U. nr 188 poz. 1347 z późn. zm.), uchwały Senatu nr 232/2017 z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość oraz zarządzeń Rektora wydanych w tym
zakresie.

§5
1. Grupy administracyjne (dziekańskie) na poszczególnych rodzajach studiów nie mogą być
mniejsze niż 12 studentów/słuchaczy/doktorantów na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych, anglojęzycznych, podyplomowych, doktoranckich oraz kursach
podyplomowych.
2. Ustala się następujące liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć dla
studiów stacjonarnych:
1) Wykłady – 1 nauczyciel akademicki na 1 rok studiów, a w przypadku wykładów
prowadzonych metodą e-learning liczba godzin zrealizowanych wykładów mnożona
jest x 1,5
2) Seminaria i konwersatoria, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez dziekana.
3) Ćwiczenia:
kategoria A. z przedmiotów nauk podstawowych i laboratoryjnych na wszystkich
wydziałach:
liczba nauczycieli
liczba studentów
akademickich
1
1-12
2
13-26
3
27-39
4
40-52
kategoria B. przedkliniczne na Wydziale Lekarskim I i Wydziale Lekarskim II oraz
specjalistyczne na wszystkich wydziałach:
liczba nauczycieli
liczba studentów
akademickich
1
1-9
2
10-19
3
20-28
4
29-38
kategoria C. kliniczne na oddziałach szpitalnych lub w poradniach jednostek
organizacyjnych uczelni na wszystkich wydziałach oraz z pielęgniarstwa
środowiskowego:
liczba nauczycieli
liczba studentów
akademickich
1
1-6
2
7-13
3
14-19
4
20-25
5
26-32
6
33-38

kategoria D. w przychodniach, poradniach i gabinetach lekarskich, umiejscowionych
poza jednostkami organizacyjnymi uczelni, pod warunkiem prowadzenia zajęć przez
osoby niezatrudnione w uczelni:
liczba nauczycieli
liczba
akademickich
studentów
1
1-5
2
6-11
3
12-16
4
17-21
5
22-26
6
27-31
7
32-36
kategoria E. specjalistyczne magisterskie na Wydziale Lekarskim II i Wydziale
Farmaceutycznym: 1 asystent na 6 magistrantów, w przypadku innej liczby studentów
zgodnie ze wzorem: liczba godzin podzielona przez 6 i pomnożona razy liczbę
magistrantów
kategoria G. w szpitalnych laboratoriach analitycznych i aptekach:
liczba nauczycieli
akademickich
1
2
3
4
5
6
7

liczba
studentów
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

4) Lektoraty 1 nauczyciel akademicki na grupę od 12 do 30 studentów.
5) Zajęcia z wychowania fizycznego: 1 nauczyciel akademicki na grupę od 16 do 30
studentów z wyjątkiem sekcji sportowych, gdzie minimalna liczba uczestników wynosi
6.
Liczba studentów obowiązkowo uczestniczących w zajęciach sekcji sportowych nie
może stanowić więcej niż 11% liczby wszystkich studentów obowiązkowo
uczestniczących w zajęciach z wychowania fizycznego.
3. Ustala się następujące liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć dla
studiów niestacjonarnych:
1) Wykłady, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na 1 rok studiów.
2) Seminaria i konwersatoria, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez dziekana.

3) Ćwiczenia:
kategoria B. przedkliniczne na Wydziale Lekarskim I i Wydziale Lekarskim II oraz
specjalistyczne na wszystkich wydziałach:
liczba nauczycieli
liczba studentów
akademickich
1
1-9
2
10-19
3
20-28
4
29-38
kategoria C. kliniczne na oddziałach szpitalnych lub w poradniach jednostek
organizacyjnych uczelni na wszystkich wydziałach oraz z pielęgniarstwa
środowiskowego:
liczba nauczycieli
liczba studentów
akademickich
1
1-6
2
7-13
3
14-19
4
20-25
5
26-32
6
33-38
kategoria F. z przedmiotów nauk podstawowych: 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez dziekana.
4) Lektoraty 1 nauczyciel akademicki na grupę od 12 do 30 studentów.
4. Ustala się następujące liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć dla
studiów anglojęzycznych:
1) Wykłady – 1 nauczyciel akademicki na 1 rok studiów, a w przypadku wykładów
prowadzonych metodą e-learning liczba godzin zrealizowanych wykładów mnożona
jest x 1,5
2) Seminaria i konwersatoria, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez Dyrektora CNJA.
3) Ćwiczenia:
liczba nauczycieli
akademickich
1
2
3
4
5
6

liczba studentów
1-6
7-13
14-19
20-25
26-32
33-38

4) Lektoraty 1 nauczyciel akademicki na grupę od 12 do 30 studentów.
5) Zajęcia z wychowania fizycznego: 1 nauczyciel akademicki na grupę od 16 do 30
studentów z wyjątkiem sekcji sportowych, gdzie minimalna liczba uczestników wynosi
6.
Liczba studentów obowiązkowo uczestniczących w zajęciach sekcji sportowych nie
może stanowić więcej niż 11% liczby wszystkich studentów obowiązkowo
uczestniczących w zajęciach z wychowania fizycznego.

5. Ustala się następujące liczebności grup słuchaczy dla poszczególnych rodzajów zajęć dla
studiów podyplomowych:
1) Wykłady, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na 1 rok studiów.
2) Seminaria i konwersatoria, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez kierownika studiów podyplomowych.
3) Ćwiczenia:
kategoria A. z przedmiotów nauk podstawowych i laboratoryjnych na wszystkich
wydziałach:
liczba nauczycieli
liczba słuchaczy
akademickich
1
1-12
2
13-26
3
27-39
4
40-52
kategoria B. przedkliniczne na Wydziale Lekarskim I i Wydziale Lekarskim II oraz
specjalistyczne na wszystkich wydziałach:
liczba nauczycieli
liczba słuchaczy
akademickich
1
1-9
2
10-19
3
20-28
4
29-38
kategoria C. kliniczne na oddziałach szpitalnych lub w poradniach jednostek
organizacyjnych uczelni na wszystkich wydziałach oraz z pielęgniarstwa
środowiskowego:
liczba nauczycieli
liczba słuchaczy
akademickich
1
1-6
2
7-13
3
14-19
4
20-25
5
26-32
6
33-38

kategoria F. z przedmiotów nauk podstawowych: 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez kierownika studiów podyplomowych.
6. Ustala się następujące liczebności grup słuchaczy dla poszczególnych rodzajów zajęć dla
kursów podyplomowych:
1) Wykłady, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na 1 rok studiów.
2) Seminaria i konwersatoria, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez kierownika kursu.
3) Ćwiczenia – 1 nauczyciel akademicki na grupę administracyjną ustaloną przez
kierownika kursu.
7. Ustala się następujące liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć dla
studiów doktoranckich:
1) Wykłady – 1 nauczyciel akademicki na 1 rok studiów, a w przypadku wykładów
prowadzonych metodą e-learning liczba godzin zrealizowanych wykładów mnożona
jest x 1,5
2) Seminaria i konwersatoria, w tym e-learningowe – 1 nauczyciel akademicki na grupę
administracyjną ustaloną przez Kierownika Studiów Doktoranckich.
3) Ćwiczenia:
kategoria A. na wszystkich wydziałach:
liczba nauczycieli
akademickich
1
2
3
4

liczba słuchaczy
1-12
13-26
27-39
40-52

8. Powyższe tabele będą zastosowane do naliczania pensum dydaktycznego, na podstawie
liczebności grup administracyjnych skierowanych na zajęcia przez dziekanat lub kierowników.
9. Minimalna liczba miejsc na zajęciach fakultatywnych w każdym terminie, zgłoszona przez
jednostkę wynosi 20, przy czym warunkiem zorganizowania zajęć fakultatywnych jest
zgłoszenie się, co najmniej 12 studentów lub co najmniej 50% studentów uprawnionych do
uczestnictwa w zajęciach i wprowadzenie do systemu przynajmniej 3 terminów zajęć (warunek
nie dotyczy studiów doktoranckich i sytuacji gdy liczba uprawnionych jest mniejsza niż 36
osób). Fakultety mają co do zasady charakter zajęć seminaryjnych Zgodę na prowadzenie
fakultetów w formie ćwiczeń na poszczególnych kierunkach wydają dziekani/Kierownik
Studiów Doktoranckich/Dyrektor CNJA po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Dydaktyki i
Kształcenia Podyplomowego. Zapisy na zajęcia fakultatywne odbywają się wyłącznie w formie
elektronicznej.
10. Szczegółowy wykaz kategorii ćwiczeń dla rodzajów zajęć na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych poszczególnych kierunków przygotowują dziekani i przedkładają Rektorowi
do akceptacji do dnia 01.08.2018 r.
11. Szczegółowy wykaz kategorii ćwiczeń dla rodzajów zajęć na studiach anglojęzycznych
poszczególnych kierunków przygotowuje Dyrektor CNJA i przedkłada Rektorowi do
akceptacji do dnia 01.08.2018 r.

12. Szczegółowy wykaz kategorii ćwiczeń dla rodzajów zajęć na poszczególnych studiach
podyplomowych przygotowują ich Kierownicy i przedkładają Rektorowi do akceptacji na 4
miesiące przed rozpoczęciem edycji studiów.
13. Kategorie ćwiczeń i rodzaje zajęć na poszczególnych kierunkach studiów, obowiązujące w
roku akademickim 2018/2019, zwiększające liczbę godzin do realizacji mogą być zmieniane
wyłącznie za zgodą Rektora.
14. Liczba grup administracyjnych (dziekańskich) na kierunkach, gdzie liczba studentów
przekracza 50 osób na roku, musi uzyskać akceptację władz rektorskich.
§6
1. Ustala się następujące przeliczniki dla zajęć dydaktycznych, wyszczególnionych w § 4 pkt
6-9, przyjmując 45 minut jako godzinę obliczeniową:
- 30 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę magisterską na studiach
stacjonarnych,
- 30 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę magisterską na studiach
stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (60 godzin w przypadku
wliczenia pracy magisterskiej do pensum dydaktycznego),
- 20 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę magisterską na studiach
niestacjonarnych,
- 8 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę licencjacką na studiach
stacjonarnych,
- 8 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę licencjacką na studiach
stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim (16 godzin w przypadku
wliczenia pracy licencjackiej do pensum dydaktycznego),
- 5 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę licencjacką na studiach
niestacjonarnych,
- 15 godzin obliczeniowych za sprawowanie opieki nad studenckimi kołami
naukowymi przez jedną jednostkę organizacyjną (zakład, klinika). Jednostka
organizacyjna rozlicza jedno studenckie koło naukowe. Rozliczenie kolejnego koła
naukowego przez jednostkę wymaga indywidualnej zgody Rektora.
- 5 godzin obliczeniowych na każdą jednostkę dydaktyczną biorącą udział w
przygotowaniu egzaminu dla danego przedmiotu na określonym kierunku oraz
egzaminu zawodowego z pielęgniarstwa, na studiach stacjonarnych.
- 3 godzin obliczeniowe za przygotowanie recenzji jednej pracy magisterskiej w
języku angielskim (6 godzin w przypadku wliczenia recenzji pracy magisterskiej do
pensum dydaktycznego)
2. Nauczyciel winien wykonać przynajmniej 50% pensum obowiązującego w ramach zajęć
określonych w § 4 pkt 1-5. Właściwa Rada Wydziału decyduje ile prac magisterskich i
licencjackich może prowadzić nauczyciel akademicki.
3. Dziekanaty poszczególnych wydziałów są zobowiązane prowadzić ewidencję realizowanych
prac magisterskich i licencjackich.
4. Do pensum na dany rok akademicki wlicza się wyłącznie prace magisterskie i licencjackie
obronione do dnia 13 września 2019 roku

§7
1. Wszystkie jednostki organizacyjne są zobowiązane do wypełnienia preliminarza pensum
dydaktycznego w wersji elektronicznej do 15 listopada 2018 roku.
2. Rozliczenie pensum przez wszystkie jednostki organizacyjne w wersji elektronicznej oraz
złożenie we właściwym dziekanacie kompletu kart zadań dydaktycznych winno być dokonane
niezwłocznie po zakończeniu zajęć dydaktycznych, jednak nie później niż do 28 czerwca 2019
roku. Po zatwierdzeniu rozliczenia pensum przez dziekana całość dokumentów winna być
niezwłocznie przekazana do Działu Analiz i Rozwoju, a następnie Działu Spraw Studenckich,
nie później niż do 31 lipca 2019 roku.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

