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UCHWAŁA  NR  R.0000.5.2018 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
 

 
w sprawie 

 
 

wprowadzenia zmiany do uchwały Senatu nr R.0000.15.2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie 
planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018  

 
 

§ 1 
 
W uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.15.2017 z dnia 23 lutego 
2017 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
W § 1 uchwały dodaje się ustęp nr 1.8. w brzmieniu: 
 
1.8. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, którzy wygrają w konkursach zewnętrznych1 prawo do realizacji projektów o 
charakterze naukowym mogą mieć obniżone pensum dydaktyczne. 

 
1.8.1. Wysokość obniżenia ustalana jest według zasady:  
 

 1 h dydaktyczna za każde 1500 zł środków finansowych przyznanych w ramach projektu, przy 
czym obniżenie nie dotyczy projektów w ramach których przyznano środki finansowe do 
50.000,00 zł. 

 W przypadku zadania badawczego w ramach projektu (dotyczy konkursów zgodnie z 
przypisem 1) realizowanego przez Uniwersytet wspólnie z innymi podmiotami, podstawą 
naliczenia są środki finansowe przewidziane dla Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. 

                                                            
1 Dotyczy konkursów na projekty obejmujące badania naukowe organizowane przez NCN, NCBiR, NAWA, MNiSW oraz 
European Research Council i innych uwzględnianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2016., poz. 2016) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich 
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016., poz. 2154). 
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 Liczba godzin o którą obniża się pensum danego pracownika nie może przekraczać całkowitej 
liczby godzin zaangażowania wykazanych przez niego w projekcie. 

 
1.8.2. Obniżenie pensum przyznaje się na okres trwania projektu, uwzględniający również zgody na 

przedłużenie projektu ze strony podmiotu zlecającego wykonanie projektu. O podziale 
przysługującego obniżenia pomiędzy członkami zespołu badawczego oraz pomiędzy 
poszczególnymi okresami realizacji projektu badawczego decyduje kierownik projektu lub 
kierujący zadaniem badawczym w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet wspólnie z 
innymi podmiotami (np. w ramach konsorcjum). 

 
1.8.3. W wyniku obniżenia, o którym mowa powyżej, pensum dydaktyczne nie może być niższe niż 120 

h/rocznie w przypadku pracownika naukowo-dydaktycznego i 240 h/rocznie w przypadku 
pracownika dydaktycznego. 

 
18.4. Obniżenie pensum dydaktycznego naliczane jest przez Dział Nauczania w oparciu o zatwierdzony 

przez Rektora wniosek kierownika projektu/ kierującego zadaniem badawczym zaopiniowany przez 
Prorektora ds. nauki. 

 
 

§ 2 
 

Uchwała dotyczy konkursów, których wyniki ogłoszono po 15 lutego 2018r.  

 

 

 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 


