Uniwersytet Rzeszowski
Senat

Uchwała nr 100/09/2021
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 5
pkt 1 lit. a Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego
postanawia, co następuje:
§1
W Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiącym załącznik do
Uchwały nr 477/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego (zmienionym
Uchwałą nr 488/10/2019 z dnia 24 października 2019 r., Uchwałą nr 504/11/2019 z dnia
14 listopada 2019 r., Uchwałą nr 544/02/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Uchwałą
nr 581/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego.”,
2) w § 45 ust. 3 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) wykonywanie tłumaczeń ustnych, tłumaczeń pisemnych oraz dokonywanie
weryfikacji językowej przez lektorów języków obcych;”,
3) w § 46 uchyla się ust. 3,
4) w § 48 uchyla się ust. 6,
5) w § 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Obniżenie pensum nie przysługuje nauczycielom akademickim wykonującym za
zgodą Rektora dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy prowadzącego
działalność badawczą, badawczo – dydaktyczną lub dydaktyczną
z uwzględnieniem ust. 8 pkt 3.”,
6) w § 48 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w innych szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem Uczelni lub
Kolegium.”,
7) § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów powierza się nauczycielom akademickim
zatrudnionym na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych,
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W uzasadnionych przypadkach
rada instytutu może wskazać do prowadzenia wykładów specjalistów
z danego przedmiotu posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.”,
8) § 49 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rektor w porozumieniu z dziekanem kolegium może zlecić nauczycielowi
akademickiemu prowadzenie zajęć dydaktycznych w innej niż macierzysta
jednostce organizacyjnej Uniwersytetu oraz innej szkole wyższej lub szkole,
o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ramach
umowy zawartej z tą szkołą.”,
9) w § 50 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do pensum dydaktycznego zaliczane są także zajęcia dydaktyczne, o których
mowa w ust. 1 prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość na zasadach określonych w Uniwersytecie Rzeszowskim.”,
10) w § 50 ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„a) 10 godzin rocznie (seminaria otwarte – za uczestnika seminarium),”
11) w § 50 ust. 4 pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenia zajęć w języku obcym z wyłączeniem zajęć na kierunkach
prowadzonych w całości w języku obcym, kierunkach neofilologicznych oraz
lektoratów języków obcych:”,
12) w § 50 ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) zajęć dydaktycznych prowadzonych na kursie przygotowawczym do podjęcia
studiów w Polsce realizowanym w ramach projektu NAWA przez Centrum
Polonijne w liczbie wynikającej z harmonogramu kursu.”,
13) w § 50 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nauczyciel akademicki, który prowadzi zajęcia praktycznego nauczania klinicznego
(realizowane w grupach po 3 studentów) zobowiązany jest do bezpośredniego
nadzoru nad grupą w wymiarze nie mniejszym niż 1 godzina przypadająca na każde
2 godziny praktycznego kształcenia w formie ćwiczeń klinicznych, w pozostałym
zakresie pełni nadzór w ramach zajęć w sposób ustalony w jednostce. Liczba godzin
bezpośredniego nadzoru zaliczana jest nauczycielowi akademickiemu do pensum
dydaktycznego.”,
14) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności
nauczyciela akademickiego, godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum
dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, które według harmonogramu

zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia
liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie
z harmonogramem.”,
15) w § 53 ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego trwającej
do 14 dni kalendarzowych, Dziekan w porozumieniu z dyrektorem instytutu lub
dyrektor jednostki pozakolegialnej zapewnia zastępstwo chyba, że nauczyciel
akademicki na podstawie złożonego oświadczenia (zgodnego ze wzorem
obowiązującym na UR) zobowiąże się do przeprowadzenia zajęć w innym terminie;
w takim wypadku godziny przepracowane w takim trybie dodaje się do faktycznie
wykonanych godzin przy rozliczeniu pensum.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego trwającej
powyżej 14 dni kalendarzowych, Dziekan w porozumieniu z dyrektorem instytutu lub
dyrektor jednostki pozakolegialnej, zobowiązany jest zapewnić zastępstwo; w takim
przypadku nauczycielowi akademickiemu zastępującemu przydziela się godziny
zgodne z planem nauczyciela nieobecnego.
3. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
dyrektora instytutu lub dyrektora jednostki pozakolegialnej o każdej nieobecności,
jednakże nie później niż w dniu realizacji zajęć.
4. Zajęcia przypadające na dni ustawowo wolne od pracy należy zrealizować w innym
terminie ustalonym za zgodą rady dydaktycznej przez Dziekana w porozumieniu
z dyrektorem instytutu lub przez dyrektora jednostki pozakolegialnej.”,
16) w § 69 ust. 4 pkt c otrzymuje brzmienie:
„c) szczegółowe zasady prowadzenia na Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”.
§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 477/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu
Rzeszowskiego (zmienionego Uchwałą nr 488/10/2019 z dnia 24 października 2019 r.,
Uchwałą nr 504/11/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., Uchwałą nr 544/02/2020 z dnia 27 lutego
2020 r. oraz Uchwałą nr 581/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.), pozostają bez zmian.
§3
Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu pracy
Uniwersytetu Rzeszowskiego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej
uchwały.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek
Rektor

