
Uchwała nr 214/2016 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

z dnia 21 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 107/2016 senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016r r. w sprawie wysokości pensum 
dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 

Senat, działając na podstawie art. 130 ust .2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1842) oraz § 85 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje. 

§ 1 
Zmienia się uchwałę nr 107/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 201r r. w sprawie wysokości pensum 
dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017, w ten sposób, że: 
 

1.  § 3 ust. 3 otrzymuje  następujące brzmienie: 

„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 ilość tych godzin, w trakcie składania preliminarza 
pensum oraz później, przed wykonaniem zajęć objętych dodatkowymi godzinami 
ponadwymiarowymi.” 

2. W § 7 ust.1: 

a/ po wyrazach: „ – 30 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę magisterską na 
studiach stacjonarnych” dodaje się wyrazy: „– 60 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną 
pracę magisterską na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim” , 

b/ po wyrazach: „ – 8 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną pracę licencjacką na 
studiach stacjonarnych” dodaje się wyrazy: „– 16 godzin obliczeniowych za jedną ukończoną 
pracę licencjacką na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim”. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                           R e k t o r 

                          
 
                       prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


