
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 121/2016/2017 

 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 
 

 

zmieniająca uchwałę 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum 

dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz 

liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  
 
 

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 36) Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale nr 44/2016/2017 Senatu UKW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum 

dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz 

liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 2 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu: 
„14a. Za każdą przydzieloną grupę praktyk wpisaną w plan studiów (w tym również praktyk 

śródrocznych i specjalnościowych) nauczyciel akademicki otrzymuje w danym roku 

akademickim 1/10 liczby godzin przewidzianych w planie studiów w stosunku rocznym- 

dotyczy to wszystkich praktyk prowadzonych na kierunkach studiów o profilu praktycznym i 

ogólnoakademickim. Praktyki realizowane poza planem studiów nie są liczone do pensum, a 

wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich będących opiekunami praktyk określają odrębne 

akty prawne.”  

 

 

2. W § 3 ust. 4 – 5 otrzymują brzmienie: 
 

      „4. Dla każdego projektu, o którym mowa w ust.1 pkt 3 określa się maksymalną liczbę 

godzin dydaktycznych, które mogą być podstawą do obniżenia wymiaru zajęć 

dydaktycznych w danym roku akademickim. Liczba ta nie może być większa niż liczba 

otrzymana przez podzielenie równowartości 25% kosztów pośrednich projektu 

(projektów) przez koszt brutto (wraz z pochodnymi) jednej godziny ponadwymiarowej 

dla profesora zwyczajnego według stawki obowiązującej na studiach stacjonarnych, na 

dzień 1 października danego roku akademickiego. Powyższe dotyczy projektów, których 

wartość całkowita jest nie mniejsza niż 100 000,00 zł.  

      5. Kierownikowi projektu badawczego wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 (Dz. U. poz 2016) zmieniającym  

rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 



publicznych i niepublicznych, rektor może maksymalnie obniżyć wymiar zajęć 

dydaktycznych, niezależnie od liczby godzin obliczonych według zasad określonych w 

ust. 4. W przypadku konieczności realizacji godzin ponadwymiarowych przez 

kierownika projektów (powyżej obniżonego pensum, do wysokości pensum 

przewidzianego dla nauczyciela akademickiego zgodnie z § 2 ust. 3) godziny te 

obciążają pulę godzin obliczoną w ust. 4.” 
 

 

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

Liczebność grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego są realizowane w 

następujących formach: 

1)        wykładów; 

2)        ćwiczeń: audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych, terenowych; 

3)        konwersatoriów; 

4)        konwersatoriów prowadzonych w językach obcych;  

5)        lektoratów języków obcych; 

6)        proseminariów, seminariów; 

7)        obozów sportowych; 

8)        zajęć wychowania fizycznego. 

 

2.        Ustala się następujące zasady określania liczebności grup na studiach stacjonarnych, o 

których mowa w ust. 1:  

1)        grupy ćwiczeń audytoryjnych i konwersatoryjnych                       –        25-35 osób; 

2)        grupy konwersatoryjne prowadzone w językach obcych               –        18-25 osób; 

3)        grupy ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych                              –        12-20 osób; 

4)        lektoraty języków obcych                                                                –        18-25 osób; 

5)        zajęcia wychowania fizycznego: 

a)        w grupach ogólnorozwojowych i przygotowania sportowego        –        25-30 osób; 

b)        w grupach gimnastyki                                                                      –        15-20 osób; 

c)        w grupach nauki i doskonalenia poszczególnych dyscyplin  

sportowych                                                                                                –         15 osób; 

6)        grupy ćwiczeń terenowych                                                              –        15 – 20 osób; 

7)        obozy sportowe                                                                                –         15 - 20 osób; 

8)        grupy proseminaryjne                                                                      –           25 - 35 osób; 

9)        grupy seminaryjne nie powinny przekraczać                                  –           max 16 osób. 

          Promotor może prowadzić tylko jedną grupę seminaryjną na danej  

specjalności danego roku studiów.  

10)       grupy przedmiotów/modułów z zakresu gry na instrumencie, śpiewu i dyrygowania 

limit 2 osoby 

3. Zobowiązuje się Dyrektorów Instytutów/Kierowników Katedry do łączenia zajęć z 

modułów podstawowych na różnych modułach zajęć do wyboru (przez co rozumie się 

moduły zajęć specjalnościowych/bloki zajęć do wyboru) realizowanych w danej 

podstawowej jednostce organizacyjnej.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska – Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 
 

Egzemplarz nr …/9/2016/2017 

 


