Zarządzenie nr 113
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
składania przez nauczycieli akademickich oświadczeń dotyczących zaliczania ich do
minimum kadrowego w danym roku akademickim.

Na podstawie art. 9a oraz 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia
studiów (Dz. U. 2016, poz. 1596) 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 w Katowicach albo w jednostce organizacyjnej 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 przed
rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku
poprzedzającego rok akademicki, lub przed rozpoczęciem semestru w przypadku zmian
w zatrudnieniu wpływających na minimum kadrowe.
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
Warunki i tryb zaliczania nauczycieli akademickich w danym roku akademickim do
minimum kadrowego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia
studiów.
§3
1. Wydziały zobowiązane są do zebrania wypełnionych i podpisanych przez nauczycieli
akademickich oświadczeń w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3.
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
najpóźniej do 15 listopada każdego roku, informację dotyczącą minimum kadrowego dla
prowadzonych kierunków studiów.
5. Informacje wprowadzone do systemu SAP stanowią podstawę do przekazania ich do
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
§4
1.

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

2.

Traci moc 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.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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