
Uchwała Nr 1640 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad 

powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku 

akademickiego 2015/2016 

 

 

Na podstawie art. 62, art. 112, art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.); rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za 

pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych  

w uczelni publicznej (Dz. U. 2013, poz. 1571 ze zm.) oraz § 46 i 111 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego (załącznik do Uchwały Senatu UMW nr 1324 z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) 

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem 

tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, 

zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w 

godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 3 ust. 1 pkt. k) otrzymuje brzmienie: 

„k) e-learning (ozn. EL)- rozliczanie zajęć zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Rektora” 

2) w § 3 ust. 2 dodaje się pkt. n) o następującym brzmieniu: 

„n) hospitacje – 1h/hospitację (maksymalnie 10 możliwych hospitacji w ciągu danego roku 

akademickiego dla danego nauczyciela akademickiego).” 

3) w § 3 ust. 3 pkt. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, takich jak: 

- prowadzenie nieobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i sekcji sportowych, 

- pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych z ramienia Uczelni, 

- konsultacje, dyżury dydaktyczne, przeprowadzenie kolokwiów, sprawdzianów, 

egzaminów poprawkowych i komisyjnych, recenzowanie prac magisterskich i 

licencjackich, 

- opracowywanie sylabusów,” 

4) w § 13 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 

„3. Tracą moc Uchwała nr 1071 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia  

27 września 2011 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków, w tym wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk i liczebności grup studenckich, oraz zasad 

powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych oraz Uchwała nr 1099 

Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany 

uchwały Senatu Akademii Medycznej nr 1071 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad 



ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych  

dla poszczególnych stanowisk i liczebności grup studenckich, oraz zasad powierzania  

i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2016/2017. 

 

 

 

Za Senat 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


