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Zarządzenie nr 16/2020/2021  

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 1 października 2020 roku  

w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego  
osób pełniących funkcje kierownicze oraz kierownika szkoły doktorskiej 

w kadencji 2020-2024 
 
 

Na podstawie art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020  poz. 85 t.j. z późn. zm.) w związku  

z  § 9 ust. 3 Regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W kadencji 2020-2024 obniża się wymiar pensum dydaktycznego osób pełniących 

następujące funkcje kierownicze: 

1) prorektora; 

2) dziekana; 

3) dyrektora filii; 

4) prodziekana. 

 

§ 2 

1. Wymiar pensum prorektora wynosi 75 godzin. 

2. Wymiar pensum dziekana wynosi 75 godzin w przypadku dziekana wydziału 

zatrudniającego ponad 180 osób, 90 godzin w przypadku dziekana wydziału 

zatrudniającego ponad 100 osób albo 105 godzin w przypadku dziekana wydziału 

zatrudniającego do 100 osób. 

3. Wymiar pensum dyrektora filii wynosi 105 godzin. 

4. Wymiar pensum prodziekana ds. studenckich obniża się o: 

1) 90 godzin w przypadku wydziału, na którym studiuje ponad 3000 studentów; 

2) 75 godzin w przypadku wydziału, na którym studiuje od 800 do 3000 

studentów; 

3) 45 godzin w przypadku wydziału, na którym studiuje do 800 studentów. 
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5. Wymiar pensum prodziekana obniża się o 60 godzin w przypadku prodziekana 

wydziału zatrudniającego ponad 100 osób albo o 30 godzin w przypadku 

prodziekana wydziału zatrudniającego do 100 osób. 

 

§ 3 

Wymiar pensum dydaktycznego kierownika dziedzinowej szkoły doktorskiej wynosi 

135 godzin dydaktycznych.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


