Zarządzenie nr 35
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie
składania oświadczeń przez nauczycieli akademickich dotyczących zaliczenia ich do
minimum kadrowego.
Na podstawie art. 9a oraz 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445) zarządzam
co następuje:
§1
1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym upoważnia
wybraną podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego do zaliczania go
do minimum kadrowego:
– jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo
– jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia albo
– jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo
– jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich.
Wzór oświadczenia został określony w załączniku nr 1.
2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej
Uniwersytetu Śląskiego albo w innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie,
upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku
studiów pierwszego stopnia.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel akademicki składa co roku, nie
później jednak niż do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się
rok akademicki.
4. Złożenie przez nauczyciela akademickiego oświadczenia dotyczącego zaliczania do
minimum kadrowego w innej uczelni nie zastępuje obowiązku wynikającego z art. 129
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dot. dodatkowego
zatrudnienia).

§2
1. Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego w danym roku
akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne
w wymiarze co najmniej 30 godzin w przypadku samodzielnych nauczycieli

akademickich i co najmniej 60 godzin w przypadku nauczycieli akademickich
posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra.
2. Do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, są zaliczani nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim na podstawie mianowania albo umowy
o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów.
3. Do minimum kadrowego studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych
magisterskich, są zaliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim
na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie
krócej niż od początku semestru studiów, dla których Uniwersytet Śląski stanowi
podstawowe miejsce pracy (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ).
4. Do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym można
zaliczyć, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie 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, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora.
5. Do minimum kadrowego, o którym mowa w ust. 4, można zaliczyć w miejsce nauczyciela
akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł
zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uniwersytetem
Śląskim w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, osoby posiadające tytuł zawodowy magistra
wypełniają oświadczenie, według wzoru określonego w załączniku nr 1, z wyjątkiem
punktu 3.
7. Liczba osób, o których mowa w ust. 4 lub 5, nie może przekroczyć 50% liczby osób
zaliczanych do minimum kadrowego, w grupie nauczycieli akademickich posiadających
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osób, które
nabyły 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, a także 50% liczby osób zaliczonych do grupy
nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

§3
1. Wydziały zobowiązane są do zebrania wypełnionych i podpisanych przez nauczycieli
akademickich oświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca roku
poprzedzającego rok akademicki.
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2. Upoważniony pracownik wydziału rejestruje w systemie SAP informacje o zaliczeniu
nauczyciela akademickiego do określonego minimum kadrowego na podstawie złożonego
przez niego oświadczenia. Po zarejestrowaniu oryginał oświadczenia należy przekazać
niezwłocznie do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
3. Oryginały oświadczeń przechowywane są w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych
w teczkach osobowych pracowników, a kopie pozostają w dokumentacji wydziału.
4. Dziekan wydziału, za pośrednictwem Działu Kształcenia, przedstawia rektorowi
w terminie do 10 października każdego roku, informację dotyczącą obsady kadrowej na
prowadzonych kierunkach studiów wraz z proporcją liczby nauczycieli akademickich,
stanowiących minimum kadrowe danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym
kierunku studiów.

§4

W przypadku, gdy w trakcie semestru nastąpiła zmiana w stanie zatrudnienia nauczycieli
akademickich, która może wpłynąć na uprawnienia wydziału do prowadzenia studiów na
danym kierunku i poziomie kształcenia, dziekan niezwłocznie informuje o tym fakcie rektora
i podejmuje stosowne działania naprawcze.

§5

Ilekroć mowa w niniejszym zarządzeniu o dziekanie należy rozumieć przez to także dyrektora
Szkoły Zarządzania, a pod pojęciem wydziału Szkołę Zarządzania.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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