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Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy UG 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBNIŻANIA PENSUM DYDAKTYCZNEGO 

NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO – TRYB WNIOSKOWY 

 

 
Rozdział 1. Obniżenie pensum dydaktycznego w przypadku powierzenia nauczycielowi 

akademickiemu przez Rektora wykonywania szczególnie ważnych zadań dla Uczelni lub 

pełnienia przez nauczyciela funkcji kierowniczej w krajowych lub międzynarodowych 

organach, instytucjach lub organizacjach 

 
§ 1.  

1. W przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu, odpowiednio dziekan 

lub dyrektor albo kierownik ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej składa wniosek 

o obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego do dnia 31 maja. Wzór 

wniosku jest udostępniany w Portalu Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie uwzględniające 

w szczególności analizę sytuacji finansowej wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej. 

 

 

Rozdział 2. Obniżenie pensum dydaktycznego w przypadku prowadzenia wybitnej 

działalności publikacyjnej przez nauczyciela akademickiego 

 

§ 2. 

Do dnia 30 kwietnia Rektor określa: 

1) maksymalną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na danym wydziale lub w danej 

jednostce ogólnouniwersyteckiej, którzy mogą ubiegać się o obniżenie pensum 

dydaktycznego w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, 

2) maksymalną liczbę godzin dydaktycznych, o którą łącznie może zostać obniżone w trybie 

§ 20 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na danym wydziale lub w danej jednostce ogólnouniwersyteckiej 

– uwzględniając sytuację finansową wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej. 
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§ 3. 

1. Do dnia 31 maja komisja powołana przez dziekana lub dyrektora albo kierownika 

ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej wskazuje w ramach limitu, o którym mowa 

w § 2 pkt 1, nauczyciela akademickiego lub nauczycieli akademickich, którego lub których 

może dotyczyć wniosek składany do Rektora przez – odpowiednio – dziekana lub dyrektora 

albo kierownika o obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi: 

1) odpowiednio dziekan lub wskazany przez dziekana prodziekan bądź dyrektor albo 

kierownik jednostki ogólnouniwersyteckiej – jako przewodniczący; 

2) po jednej osobie zatrudnionej na wydziale lub w jednostce ogólnouniwersyteckiej na 

stanowisku profesora albo profesora uczelni, reprezentującej każdą wiodącą dyscyplinę 

naukową, w której na wydziale lub w jednostce są prowadzone badania naukowe. 

3. Komisja wskazuje nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, spośród nauczycieli, 

którzy są autorami lub wiodącymi autorami: 

1) artykułów naukowych opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym 

w czasopismach naukowych sklasyfikowanych w pierwszym percentylu wskaźnika SJR 

w ramach danej dyscypliny naukowej (kategorii ASJC) według bazy Scopus, lub 

2) monografii naukowej (niebędącej pracą zbiorową pod redakcją), która: 

a) w poprzednim roku kalendarzowym uzyskała prestiżową nagrodę lub wyróżnienie 

przyznawane w szczególności przez Prezesa Rady Ministrów, ministra, Polską 

Akademię Nauk (lub jej jednostkę), Fundację na rzecz Nauki Polskiej bądź 

towarzystwo naukowe, lub 

b) została opublikowana w poprzednim roku kalendarzowym w wydawnictwie 

z najwyższego poziomu wykazu wydawnictw ogłoszonego przez ministra właściwego 

do spraw nauki. 

4. Artykuły lub monografia, o których mowa w ust. 3, powinny posiadać afiliację autora do 

Uczelni, a informacja o artykułach lub monografii powinna być ujęta w Bazie Wiedzy 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

  

§ 4. 

1. Do dnia 5 czerwca – odpowiednio – dziekan lub dyrektor albo kierownik 

ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej składa do Rektora wniosek o obniżenie 

pensum dydaktycznego nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1. Wzór 

wniosku jest udostępniany w Portalu Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać propozycję liczby godzin 

dydaktycznych obniżenia pensum dydaktycznego nauczyciela lub nauczycieli zatrudnionych 

na danym wydziale lub w danej jednostce ogólnouniwersyteckiej, z uwzględnieniem limitu 

godzin dydaktycznych określonego dla tego wydziału lub tej jednostki zgodnie z § 2 pkt 2. 

3. Rektor rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, i rozstrzyga sprawę obniżenia pensum 

dydaktycznego nauczyciela lub nauczycieli w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 

Regulaminu, do dnia 30 czerwca. 
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Rozdział 3. Obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego kierującego 

realizacją projektu albo kierującego zespołem badawczym po stronie Uczelni dla 

projektów realizowanych w konsorcjum projektów badawczych, badawczo-

rozwojowych lub dydaktycznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 

§ 5.  

1. W przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu, nauczyciel akademicki składa 

wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego po uzyskaniu decyzji o finansowaniu projektu, 

lecz nie później niż: 

1) do dnia 31 lipca – jeżeli obniżenie pensum ma dotyczyć okresu rozpoczynającego się od 

semestru zimowego; 

2) do dnia 31 grudnia – jeżeli obniżenie pensum ma dotyczyć okresu rozpoczynającego się 

od semestru letniego. 

Wzór wniosku jest udostępniany w Portalu Pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Opinia dziekana lub dyrektora albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu, powinna uwzględniać 

w szczególności analizę sytuacji finansowej wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej. 

 

§ 6. 

1. Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego ze względu na 

kierowanie realizacją projektu albo kierowanie zespołem badawczym po stronie Uczelni dla 

projektów realizowanych w konsorcjum nie może być łącznie wyższe niż 50% pensum 

dydaktycznego określonego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich 

zgodnie z § 14 i § 15 Regulaminu. 

2. Pensum dydaktyczne jest obniżane nauczycielowi akademickiemu na cały okres realizacji 

projektu z podziałem na lata akademickie, począwszy od pierwszego pełnego semestru po 

złożeniu wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji projektu o dodatkowy okres nie obniża się 

pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego w dodatkowym okresie. 

4. Nauczyciel akademicki, któremu obniżono pensum dydaktyczne, nie może prowadzić zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.  

5. W przypadku niewłaściwego realizowania projektu Rektor może cofnąć udzieloną zgodę na 

obniżenie pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego. Decyzja o cofnięciu zgody ma 

zastosowanie od roku akademickiego, w którym została wydana. 

6. W przypadkach: 

1) obniżenia pensum dydaktycznego, albo 

2) cofnięcia udzielonej zgody na obniżenie pensum dydaktycznego 

– nauczycielowi akademickiemu będącemu kierownikiem realizacji projektu albo 

kierownikiem zespołu badawczego po stronie Uczelni dla projektów realizowanych 

w konsorcjum, pensum tego nauczyciela jest ustalane ponownie w trakcie roku 

akademickiego, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 6 Regulaminu. 
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§ 7. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalne liczby godzin dydaktycznych, o które w trybie § 20 ust. 

2 Regulaminu, może zostać obniżone pensum dydaktyczne nauczyciela akademickiego 

w roku akademickim (maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego), wynoszą 

odpowiednio, w zależności od wysokości budżetu będącego w dyspozycji Uczelni oraz 

rodzaju realizowanego projektu: 

1) dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję kierownika realizacji projektu: 
 

Średnia roczna 
wysokość budżetu 

projektu w dyspozycji 
Uczelni (w tys. PLN) 

Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego 
(w godzinach dydaktycznych) 

ERC 
Horyzont 2020 

/ Horyzont 
Europa 

Inne projekty 
międzynarodowe 

Projekty 
krajowe 

do 200 75  60 45 30 

powyżej 200 90  75 60 45 
 

 

2) dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję kierownika zespołu badawczego po 

stronie Uczelni dla projektów realizowanych w konsorcjum: 
 

Średnia roczna wysokość 
budżetu projektu 

w dyspozycji Uczelni  
(w tys. PLN) 

Maksymalne obniżenie pensum dydaktycznego 
(w godzinach dydaktycznych) 

ERC 
Horyzont 2020 

/ Horyzont 
Europa 

Inne projekty 
międzynarodowe 

Projekty 
krajowe 

do 200 45 30 15 15 

powyżej 200 60 45 30 15 
 

2. W przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum z partnerem z aliansu SEA-EU lub 

Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, pensum dydaktyczne nauczyciela 

akademickiego kierującego zespołem badawczym po stronie Uczelni może zostać obniżone 

o dodatkowe 15 godzin dydaktycznych.  

 

§ 8. 

W przypadku projektu, którego zasady realizacji, w tym budżet, przewidują środki na obniżenie 

pensum dydaktycznego w okresie realizacji projektu dla nauczyciela akademickiego kierującego 

realizacją projektu albo kierującego zespołem badawczym po stronie Uczelni dla projektów 

realizowanych w konsorcjum, Rektor, na wniosek tego nauczyciela i po zasięgnięciu opinii 

dziekana lub dyrektora albo kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej oraz 

bez względu na wysokość budżetu projektu, może obniżyć pensum dydaktyczne tego 

nauczyciela maksymalnie o 50% pensum dydaktycznego określonego dla poszczególnych 

stanowisk nauczycieli akademickich zgodnie z § 14 i § 15 Regulaminu. 


