UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR

Zarządzenie Nr 32/2014
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 maja 2014r.
w sprawie wykonania niektórych postanowień Statutu dotyczących zatrudniania
nauczycieli akademickich w podstawowych jednostkach organizacyjnych UKSW
Na podstawie § 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 4 i § 135 Statutu UKSW, zarządza się,
co następuje:
§1
Dziekan z inicjatywy własnej albo na wniosek dyrektora instytutu lub kierownika katedry
(zakładu), po zasięgnięciu opinii rady wydziału, składa wniosek o wyrażenie zgody na
otwarcie konkursu na stanowisko naukowe, naukowo-dydaktyczne lub dydaktyczne.
§2
1.

2.

Wniosek, o którym mowa w § 1, jest kierowany do Rektora, który podejmuje decyzję
o wyrażeniu zgody na otwarcie konkursu po zasięgnięciu opinii Prorektora właściwego
ds. nauki i rozwoju.
Decyzja, o której mowa w ust. 1 podejmowana jest po potwierdzeniu przez Kwestora
posiadania środków finansowych przez jednostkę wnioskującą.
§3

Do wniosku należy dołączyć:
1) informację o jednostce organizacyjnej wydziału (instytucie, katedrze, zakładzie),
w której ma być zatrudniona osoba;
2) informację czy planowane zatrudnienie dotyczy etatu tworzonego, czy etatu
nieobsadzonego (vacat);
3) wykazanie pensum dydaktycznego w zakresie studiów stacjonarnych w odniesieniu do
zajęć o charakterze obowiązkowym (bez uwzględniania seminariów i zajęć
fakultatywnych);
4) proponowane warunki konkursu, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§4
Warunki konkursu powinny zawierać co najmniej jednoznaczne stwierdzenie, że:
1) wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudniania;
2) kandydatem do pracy może być osoba, która ma kwalifikacje naukowe zarówno
w zakresie dorobku naukowego w tej jednostce organizacyjnej wydziału (instytucie,

katedrze, zakładzie), w której ma być zatrudniona, jak również z uwzględnieniem
przypisania do kierunku oraz posiadanych lub przyszłych uprawnień naukowych;
3) z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, kandydat musi złożyć pisemną
deklarację, że UKSW będzie jego podstawowym miejscem pracy i, że badania
naukowe i ich wyniki będą afiliowane przy UKSW.
§5
Informacje o konkursach ogłasza się na stronach internetowych stosownie do przepisów
ustawy powołanej w nagłówku niniejszego zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R e k t o r UKSW
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

