M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
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Nr 6

Poz. 139
UCHWAŁA NR 129
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalania zasad i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich objętych
wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkowym
Na podstawie § 30 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW
z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) w związku z art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwana dalej
„ustawą”, Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
1. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan
wydziału/kierownik innej jednostki organizacyjnej.
2. Dziekan/kierownik innej jednostki organizacyjnej ustalając zakres obowiązków
nauczyciela akademickiego kieruje się następującymi zasadami:
1) zakres obowiązków nauczyciela akademickiego powinien być proporcjonalny do wymiaru czasu
pracy nauczyciela akademickiego;
2) rodzaje obowiązków powierzanych nauczycielowi akademickiemu powinny uwzględniać
przynależności nauczyciela akademickiego do określonej grupy (pracownicy naukowodydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz
dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej);
3) w zakresie obowiązków należy uwzględnić wszystkie rodzaje obowiązków (dydaktyczne,
naukowe i organizacyjne);
4) zakres obowiązków powinien być odpowiedni do zajmowanego przez nauczyciela akademickiego
stanowiska oraz uwzględniać dodatkowe obowiązki w przypadku nauczycieli akademickich
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o których
mowa w art. 111 ust. 3 ustawy;
5) zakres obowiązków pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych powinien określać
obowiązki dydaktyczne, w tym: obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) oraz
pozostałe zadania dydaktyczne.
§2
Do obowiązków nauczyciela akademickiego, za które otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze
należą:
1) obowiązki dydaktyczne:
a) wykonanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) na trzech
poziomach kształcenia: studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub
jednolitych magisterskich bądź studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich), w tym
w szczególności w formie wykładów, ćwiczeń (w tym laboratoria i pracownie),
konwersatoriów, seminariów, zajęć wychowania fizycznego, lektoratów, zajęć (ćwiczeń)
terenowych i praktyk, a w miarę potrzeby innych zadań dydaktycznych związanych
z wykonywaniem pensum,

b)

2)

3)

realizacja zadań dydaktycznych, do których w szczególności zalicza się: przeprowadzanie
egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów, sprawowanie roli opiekunów prac dyplomowych
(w tym promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich i magisterskich), nadzorowanie prac
zaliczeniowych i semestralnych, opracowywanie programów (syllabusów), konsultacje,
dyżury dydaktyczne, hospitacje,
c) przygotowywanie w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego materiałów do zajęć
ze studentami i doktorantami;
obowiązki naukowe:
a) prowadzenie badań naukowych związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie
ich wyników,
b) kształcenie kadry naukowej (dot. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego) – seminaria naukowe, seminaria
doktorskie,
c) organizacja konferencji i sympozjów naukowych;

obowiązki organizacyjne:
a) udział w pracach komisji egzaminacyjnych (egzaminy dyplomowe na trzech poziomach
kształcenia),
b) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej,
c) udział w pracach komisji uczelnianych (rektorskich, senackich) i wydziałowych oraz
w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni i wydziału/innej jednostki organizacyjnej,
których nauczyciel akademicki jest członkiem,
d) udział w pracach zespołów i w programach związanych z rozwojem uczelni,
e) występowanie o środki finansowe na badania ze źródeł zewnętrznych.
§3

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia,
do obowiązków nauczyciela akademickiego, za które otrzymuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe należy prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
w wymiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika
dydaktycznego 1/2 obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum).
§4
Do obowiązków nauczyciela akademickiego, za które otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie
należą:
1) udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym (komisja rekrutacyjna);
2) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;
3) promotorstwo, recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
4) praca w komisji habilitacyjnej;
5) opracowanie recenzji lub ocena dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym
zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego osoby nieposiadającej
tytułu naukowego profesora albo stopnia naukowego doktora habilitowanego;
6) inne, zlecone przez dziekana/kierownika innej jednostki organizacyjnej.
§5
W przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu dodatkowych zadań, wykraczających
poza obowiązki wymienione w § 2-4, przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia,
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października
2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447) lub
zawiera się z nauczycielem akademickim umowę cywilnoprawną na zasadach ogólnych.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
Rektor UW: M. Pałys
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