
Poznań, 20 maja 2016 roku 

 

DOP-0212-49/16 

 

Zarządzenie nr 49/2016 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 maja 2016 roku 

w sprawie oświadczenia nauczyciela akademickiego 

upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego 

 

 

Na podstawie art. 9a w związku z art. 112a i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz,572, z późn. zm.) oraz  

§ 42 ust. 4 pkt. 4 i ust. 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Nauczyciel akademicki składa oświadczenie, w którym upoważnia wybrany wydział 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do zaliczenia go do minimum kadrowego: 

1) jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, 

2) albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, 

3) albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia, 

4) albo jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich. 

2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo oświadczyć, na tym samym formularzu,  

że upoważnia ten sam lub inny wydział (również innej uczelni) do zaliczenia go do 

minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel akademicki składa corocznie,  

do dnia 30 czerwca, w dziekanacie, na kolejny rok akademicki. W przypadku zatrudnienia 

od semestru letniego, dopuszczalne jest złożenie oświadczenia do końca lutego. 

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest określony w  załączniku  

do niniejszego zarządzenia. 

5. Nie jest dopuszczalne złożenie więcej niż jednego formularza oświadczenia. 

 

§ 2 

Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku 

akademickim prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne w wymiarze co 

najmniej: 

1) 30 godzin – w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zwanego dalej 

"samodzielnym nauczycielem akademickim", 

2) 60 godzin – w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego stopień 

naukowy doktora. 

 

§ 3 

1. Dziekan wydziału przekazuje oświadczenia nauczycieli akademickich do Działu 

Osobowego i Spraw Socjalnych (DOiSS), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca. 

Wraz z oświadczeniami, dziekan przekazuje zbiorcze zestawienie planowanych  

do wykonania godzin dydaktycznych każdego nauczyciela na danym kierunku studiów. 

2. Pracownik DOiSS wprowadza informacje o zaliczeniu nauczyciela akademickiego  

do minimum kadrowego danego kierunku studiów do systemu POL-on w terminie  

do 15 września. 



3. Pracownik DOiSS wykonuje z systemu POL-on wydruk składu minimum kadrowego  

na dany rok akademicki dla każdego kierunku studiów i przekazuje dziekanowi w terminie 

do 20 września, celem weryfikacji danych. 

4. Oryginały oświadczeń są archiwizowane w DOiSS, a kopie pozostają w dokumentacji 

dziekanatu.  

§ 4 

1. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów 

stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej 

sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

2. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi 

co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu 

nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

3. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria stanowi 

co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej ośmiu 

nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

4. Do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w miejsce 

samodzielnego nauczyciela akademickiego, mogą być zaliczone dwie osoby posiadające 

stopień naukowy doktora i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią 

w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. 

5. Do minimum kadrowego, o którym mowa w ust. 4, w miejsce nauczyciela akademickiego 

posiadającego stopień naukowy doktora, mogą być zaliczone dwie osoby posiadające 

tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią 

w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.  

6. Liczba osób, o których mowa w ust. 4 lub 5, nie może przekroczyć 50% liczby osób 

zaliczanych do minimum kadrowego w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich,  

a także 50% liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadających 

stopień naukowy doktora. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

/-/ 

 

  prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  


