Zarządzenie nr 104
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
dokumentowania minimum kadrowego w związku z uprawnieniami jednostki
do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§1
1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym
upoważnia jednostkę Uniwersytetu Śląskiego do zaliczenia go do minimum
kadrowego w określonej dziedzinie nauki lub sztuki, w zakresie określonej dyscypliny
naukowej lub artystycznej.
Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 1.
2. Nauczyciel akademicki może wyrazić zgodę na zaliczenie go do minimum kadrowego
w sprawach nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wyłącznie w jednej
jednostce.
§2
Do minimum kadrowego w sprawach nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego może być zaliczony nauczyciel akademicki:
1) posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.
zm.);
2) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) dla którego jednostka jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity - Dz.
U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.);
4) zatrudniony w jednostce nie krócej niż rok.
§3
1. Nauczyciel akademicki spełniający warunki określone w § 2 składa oświadczenie
kierownikowi jednostki.
2. Uprawniony pracownik jednostki rejestruje w systemie SAP informacje o zaliczeniu
nauczyciela akademickiego do określonego minimum kadrowego na podstawie
złożonego oświadczenia. Po zarejestrowaniu oryginał oświadczenia należy
niezwłocznie przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
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3. Oryginały oświadczeń przechowywane są w aktach osobowych pracownika w Dziale
Spraw Osobowych i Socjalnych, a kopie pozostają w dokumentacji jednostki.

§4
1. Kierownik jednostki ma obowiązek włączania do dokumentacji przewodów
na stopień doktora i doktora habilitowanego listy osób zaliczanych do minimum
kadrowego, jako dowodu zdolności rady jednostki do korzystania w danej chwili
i w określonej sprawie z przyznanego uprawnienia do nadawania stopni.
2. W przypadku wystąpienia zmiany w zatrudnieniu, która może wpłynąć
na uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, kierownik
jednostki niezwłocznie informuje o tym fakcie Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułu
oraz rektora.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego
poniżej określonego w przepisach poziomu, uprawnienie do nadawania stopni
doktora i doktora habilitowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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