Zarządzenie nr 350/2018/2019
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668., z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i 3,
§ 4 i § 84 ust. 5 statutu UAM zarządza się, co następuje:
§1
1. Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem
dydaktycznym, badawczym albo badawczo-dydaktycznym określają przepisy
art. 115 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018. 1668., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Nauczyciel akademicki, przy wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie
i niniejszym zarządzeniu, powinien kierować się misją i zadaniami Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej „UAM”, określonymi
w statucie UAM.
§2
1. Do

obowiązków

dydaktycznych

nauczyciela

akademickiego

będącego

pracownikiem dydaktycznym albo badawczo-dydaktycznym należy:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zaliczanych do pensum dydaktycznego
oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie oraz regulaminie pracy;
2) okresowe sprawdzanie efektów uczenia się, w tym w szczególności
przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów i sprawdzianów;
3) pełnienie

dyżurów

dydaktycznych

(konsultacji),
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Znak sprawy

zgodnie

z

planem

zatwierdzonym przez kierownika jednostki, w której jest zatrudniony
nauczyciel akademicki, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
w przeliczeniu na pełny wymiar etatu, nie mniej jednak niż 1 godzina
tygodniowo;
4) opieka nad studentami przygotowującymi prace zaliczeniowe i semestralne;
5) sporządzanie obowiązującej nauczyciela akademickiego dokumentacji toku
studiów;
6) gromadzenie i przechowywanie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w
UAM, dokumentacji potwierdzającej uzyskanie założonych w programie
studiów efektów uczenia się;
7) terminowe wprowadzanie danych do systemu USOS.
2. Kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki będący
pracownikiem dydaktycznym albo badawczo-dydaktycznym, może powierzyć
nauczycielowi obowiązki inne niż określone w ust. 1, związane z procesem
dydaktycznym.
3. Do obowiązków, o których mowa w ust. 2, zalicza się w szczególności:
1) przygotowywanie pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć
dydaktycznych;
2) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i planów
zajęć, w tym również dla nowych kierunków lub specjalności;
3) opracowywanie

i

aktualizowanie

programu / sylabusa

dla

przedmiotu

prac

końcowych

prowadzonego przez nauczyciela akademickiego;
4) recenzowanie

prac

dyplomowych

studentów

oraz

uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia;
5) okresowa weryfikacja efektów uczenia się, w formie innej niż określone w
ust. 1 pkt 2;
6) promotorstwo

prac

dyplomowych

studentów

oraz

prac

końcowych

uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych;
8) sprawowanie opieki nad uczelnianymi organizacjami studenckimi lub
uczelnianymi organizacjami doktorantów, w tym kołami naukowymi;
9) pełnienie funkcji opiekuna roku;
10) przygotowywanie

studentów

kulturalnych lub sportowych.

Znak sprawy

do

udziału

w

konkursach,

imprezach

§3
1. Do

nauczyciela

obowiązków

badawczym

albo

akademickiego

badawczo-dydaktycznym,

będącego

związanych

z

pracownikiem
prowadzeniem

działalności naukowej, należy:
1) prowadzenie oryginalnych badań naukowych, które wnoszą istotny wkład
w rozwój danej dyscypliny, prac rozwojowych oraz rozwijanie twórczości
naukowej albo artystycznej;
2) uczestnictwo w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;
3) upowszechnianie

wyników

badań

naukowych

lub

rozwojowych,

w szczególności w postaci prestiżowych publikacji naukowych;
4) wdrażanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
5) aktywne uczestnictwo w seminariach, konferencjach lub sympozjach
naukowych i innych formach aktywności naukowej;
6) aplikowanie o środki finansowe na badania lub kształcenie młodej kadry
w ramach konkursów grantowych krajowych i zagranicznych;
7) udział w realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych oraz stażach
naukowych;
2. Kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki będący
pracownikiem badawczym albo badawczo-dydaktycznym, może powierzyć
nauczycielowi obowiązki, inne niż określone w ust. 1, związane z działalnością
naukową.
3. Do obowiązków, o których mowa w ust. 2, zalicza się w szczególności:
1) udział w komercjalizacji wyników badań;
2) organizowanie seminariów, konferencji lub sympozjów naukowych i innych
form aktywności naukowej.
4. Nauczyciel akademicki obowiązany jest do wskazania UAM jako miejsca
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią
podstawę do opracowania publikacji naukowej (tzw. afiliacja).
5. W przypadku, gdy w publikacji naukowej, o której mowa w ust. 4, brak informacji
o afiliacji do UAM, pracownik składa pisemne oświadczenie, że publikacja jest
afiliowana do UAM, jeżeli obowiązek złożenia takiego oświadczenia jest
określony w wewnętrznych aktach prawnych UAM.

Znak sprawy

§4
1. Do

obowiązków

dydaktycznym,

nauczyciela

badawczym

akademickiego
albo

będącego

badawczo-dydaktycznym,

pracownikiem
związanych

z uczestnictwem w pracach organizacyjnych na rzecz UAM, należy:
1) praca w organach kolegialnych UAM;
2) praca w komisjach, radach oraz zespołach senackich, rektorskich,
wydziałowych i innych gremiach, określonych w wewnętrznych aktach
prawnych UAM;
3) pełnienie funkcji kierowniczych w UAM;
4) pełnienie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej UAM innej niż wydział
lub filia;
5) pełnienie funkcji pełnomocnika rektora lub dziekana;
6) współpraca z krajowymi lub zagranicznymi instytucjami naukowymi i
naukowo-dydaktycznymi;
7) uczestnictwo w przedsięwzięciach promocyjnych oraz na rzecz współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym UAM;
8) działalność w ramach członkostwa w ogólnopolskich lub międzynarodowych
gremiach naukowych, udział w pracach instytucji tworzących system
szkolnictwa wyższego i nauki oraz działających na rzecz tego systemu;
9) sprawowanie funkcji promotora albo promotora pomocniczego w przewodzie
doktorskim, opracowanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora;
10) pełnienie funkcji recenzenta wyznaczonego przez Radę Doskonałości
Naukowej w sprawach określonych w ustawie;
11) członkostwo w redakcjach czasopism naukowych oraz udział w komitetach
redakcyjnych;
12) kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad
tymi praktykami;
13) wykonywanie innych prac organizacyjnych niezbędnych do właściwego
funkcjonowania UAM oraz służących poprawie jakości kształcenia i badań
naukowych.
2. Nauczyciel akademicki wykonuje obowiązki, określone w ust.1, w przypadku ich
powierzenia w trybie i na zasadach określonych w ustawie, przepisach
Znak sprawy

odrębnych oraz wewnętrznych aktach prawnych UAM lub w drodze decyzji
rektora albo kierownika jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel
akademicki.
§5
Do obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem dydaktycznym,
badawczym albo badawczo-dydaktycznym, związanych ze stałym podnoszeniem
kompetencji zawodowych, należy:
1) udział w konferencjach i seminariach związanych z wykonywana pracą;
2) udział w szkoleniach lub innych formach kształcenia służących podnoszeniu
własnych kwalifikacji dydaktycznych lub naukowych;
3) udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu oraz
ich organizacja.
§6
Przy powierzaniu obowiązków nauczycielowi akademickiemu uwzględnia się
potrzeby UAM lub jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony nauczyciel,
wynikające z realizowanych zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych
oraz możliwości kadrowych, finansowych i zasobów materialnych UAM.
§7
1. Nauczyciel akademicki będący pracownikiem dydaktycznym albo badawczodydaktycznym wykonuje obowiązki, o których mowa w § 2, również w zakresie
uczestniczenia w kształceniu doktorantów.
2. Nauczyciel

akademicki

będący

pracownikiem

badawczym,

uczestniczy

w kształceniu doktorantów, w zakresie określonym w ofercie programowej szkoły
doktorskiej.
§8
1. Nauczyciel akademicki będący kierownikiem:
1) jednostki organizacyjnej szkoły dziedzinowej, innej niż wydział i filia;
2) jednostki organizacyjnej wydziału oraz filii;
3) jednostki ogólnouczelnianej;
4) centrum uniwersyteckiego;
5) ośrodka uniwersyteckiego;
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6) jednostki utworzonej wspólnie z innym podmiotem lub jednostką spoza UAM
-

wykonuje, oprócz obowiązków nauczyciela akademickiego, określonych
w niniejszym zarządzeniu, również obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.

2. Do obowiązków kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1, należy
w szczególności:
1) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań jednostki;
2) dbałość o stałe podnoszenie poziomu naukowego jednostki;
3) nadzór nad gospodarowaniem majątkiem ruchomym jednostki;
4) zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom jednostki.
3. Kierownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, realizują również obowiązki
określone w akcie o utworzeniu jednostki albo regulaminie jednostki.
4. Dyrektor instytutu o wewnętrznej strukturze organizacyjnej sprawuje również
nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
instytutu.
5. Do obowiązków kierownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy także
organizowanie seminariów dla nauczycieli akademickich w podległych mu
jednostkach organizacyjnych.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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