Uchwała Nr 154/2013
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 24 października 2013 r.
zmieniająca Uchwałę nr 43/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Senatu UKSW w sprawie pensum
dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania

Na podstawie art. 130 ust. 2 i art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uchwala się, co następuje:
§1
Do Uchwały Nr 43/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Senatu UKSW wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżonego - na zasadach
określonych w ust. 1-6 - pensum, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za
godziny zajęć wypracowane na studiach stacjonarnych ponad udzieloną zniżkę do
wysokości pensum rocznego ustalonego dla danego stanowiska, z zastrzeżeniem § 6
ust. 4.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Jeżeli pracownik naukowo-dydaktyczny jest zatrudniony w jednostce
organizacyjnej, w której nie prowadzi się zajęć dydaktycznych, albo gdy liczba godzin
zajęć przydzielonych pracownikowi w jednostce macierzystej nie wypełnia pensum
pracownika, Dziekan powinien zgłosić do prorektora właściwego ds. kształcenia
wniosek o przydzielenie zajęć zgodnie ze specjalnością pracownika w innej jednostce
organizacyjnej UKSW, w wymiarze uzupełniającym pensum dydaktyczne.
2. W przypadku braku uzupełnienia pensum, koszty niezrealizowanej części pensum
ponosi wydział macierzysty pracownika.”;
3) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powierzenie pracownikowi godzin ponadwymiarowych na studiach
stacjonarnych może nastąpić tylko w przypadku, gdy pozostali pracownicy zdolni
prowadzić takie same zajęcia dydaktyczne - mają zapewnione wykonanie pełnego
wymiaru pensum.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Liczba godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych stanowi różnicę
pomiędzy liczbą godzin dydaktycznych faktycznie przepracowanych a liczbą godzin
stanowiących wymiar pensum określony w § 2. W przypadku nauczycieli
akademickich, o których mowa w § 3 ust 1 i 2, liczbę godzin ponadwymiarowych
stanowi różnica pomiędzy liczbą godzin dydaktycznych faktycznie
przepracowanych a obniżonym wymiarem pensum”,
c) dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
.„6. Godziny wypracowane na studiach niestacjonarnych stanowią godziny
ponadwymiarowe nie wchodzące w zakres rozliczenia pensum”;

4) w § 8:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) potwierdzenie zatrudnienia oraz potwierdzenie rocznego wymiaru pensum
pracowników wydziałów przez Dział Kadr i Płac;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ostateczne „Łączne sprawozdanie wykonania zajęć dydaktycznych”, o którym
mowa w ust. l, z potwierdzeniem zatrudnienia oraz z potwierdzeniem rocznego
wymiaru pensum dokonanym przez Dział Kadr i Płac należy złożyć w Dziale
Kształcenia. Dział Rozliczeń Studiów Płatnych potwierdza na otrzymanych z Działu
Kształcenia sprawozdaniach, zabezpieczenie środków finansowych w kalkulacjach
poszczególnych kierunków studiów płatnych.”,
c) dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. Załączniki nr 1,2,3 i 4 przekazuje się w formie papierowej i elektronicznej.”;
5) w § 9:
a) ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wykonania zajęć dydaktycznych ponad roczne pensum na studiach
stacjonarnych, zgodnie z § 6 ust. 4, nauczycielowi akademickiemu przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych według stawek
obowiązujących w UKSW.”,
b) uchyla się ust. 2;
6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności, o których mowa w ust. 1, nie mogą
stanowić podstawy do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych na studiach
stacjonarnych.”;
7) w § 13 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„ 13) seminaria doktoranckie na studiach doktoranckich - minimum 6 osób, gdy na
seminarium jest mniej osób, wówczas współczynnik przeliczeniowy zmniejsza się o
0,166 za każdą osobę brakującą do określonej liczebności grupy (6 osób), liczbę
doktorantów na seminarium ustala się według stanu na początek roku akademickiego;”;
8) w Załączniku nr 4 do Uchwały wyrazy: „(uzupełnienie pensum i godziny
ponadwymiarowe)” zastępuje się wyrazami: „(godziny ponadwymiarowe)”;

§2
Uchwała wchodzi w życie
akademickiego 2013/2014.
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