
 

DO-0130/32/2012 

 

Zarządzenie nr 32 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 7 maja 2012 roku 

 

w sprawie: wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do 

zaliczania do minimum kadrowego 

 

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

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zarządzam, co 

następuje: 
 

§ 1 
 

Wprowadza się wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do 

zaliczania do minimum kadrowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. Karol Musioł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 32 Rektora UJ z 7 maja 2012 r. 

 

………………………..…………..…………………   Kraków, dnia ................................. 
    (imię) 

 

……………….……….……..………………….…… 
               ( nazwisko) 

 

……………………..…….………………….…….… 
          (tytuł/stopień naukowy) 

 

…………………………….………………………… 
                   (PESEL) 

 

Oświadczenie 

nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 

Oświadczam, że: 

1. Uniwersytet Jagielloński JEST/NIE JEST* moim podstawowym miejscem pracy
1
. 

2. W Uniwersytecie Jagiellońskim jestem zatrudniony/-a na podstawie:* 

– mianowania 

– umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

3. Data zawarcia na Uniwersytecie Jagiellońskim ostatniej umowy o pracę/data 

mianowania………... 

4. Posiadam stopień naukowy dr/dr hab. w zakresie dziedziny/dyscypliny (wpisać nazwę zgodnie 

z wpisem w dyplomie doktora/doktora habilitowanego, który potwierdza nadanie stopnia naukowego): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Posiadam także dorobek naukowy w zakresie innym, niż uzyskany stopień naukowy dr/dr hab., tj. 

dziedzinie/dyscyplinie………………………………………………………………………………. 

6. Na Uniwersytecie Jagiellońskim będę zaliczany/-a do minimum kadrowego w nadchodzącym 

roku akademickim na kierunku
2
 ……………………………………………………………............. 

....……….……......................………………………………………………………………………..

prowadzonym przez (nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej UJ 
3
)…………………………. 

……………………………………………………….na poziomie kształcenia:* 

 studiów I stopnia    TAK/NIE  

 studiów II stopnia   TAK/NIE 

 jednolitych studiów magisterskich  TAK/NIE 

7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych do realizacji przeze mnie w roku 

akademickim ……….……..…../……..………...…
4
 na tym kierunku studiów wynosi co najmniej 

….………………………………….. . 

 

                                                           
*odpowiednie zakreślić  
1 zgodnie z oświadczeniem o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy złożonym w Dziale Spraw Osobowych 
2 nazwa kierunku studiów powinna być zgodna z nazwą przyjętą w uchwale przez Senat UJ 
3 nazwa podstawowej jednostki organizacyjny powinna być zgodna z nazwą określoną w Statucie UJ  
4
 Zgodnie z §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, do minimum 

kadrowego, są wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo umowy 

o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,  nie krócej niż od początku semestru studiów.  



 

8. Dodatkowo, będę zaliczany/-a
5
 do minimum kadrowego: 

A) na Uniwersytecie Jagiellońskim (nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej UJ)……………… 

…………………………………………………………………………………………………...

na kierunku ........................……………………….................................…………………… 

w roku akademickim …….…..……./………………….. na poziomie kształcenia *: 

 studiów I stopnia    TAK/NIE  

 studiów II stopnia   TAK/NIE 

 jednolitych studiów magisterskich  TAK/NIE 

B) poza Uniwersytetem Jagiellońskim (nazwa innej uczelni lub jednostki PAN)…………………….. 

.....................................................................…………………………………………………… 

na kierunku…………….. ..............……………………….....................…….....…………………… 

w roku akademickim …….…..……./………………….. na poziomie kształcenia *: 

 studiów I stopnia    TAK/NIE  

 studiów II stopnia   TAK/NIE 

 jednolitych studiów magisterskich  TAK/NIE 

 

 

……………………….………………..………… 
(czytelny podpis) 

                                                           
5
 wypełnić również w przypadku nowo utworzonego kierunku studiów.  

 

Objaśnienia:  
         Zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.), nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną 

podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku 

jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo 

jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia. 

Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce 

organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do 

minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. Oświadczenie składa się przed rozpoczęciem 

roku akademickiego, nie później jednak niż do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki.  

Tabela przedstawiająca maksymalne warianty zaliczenia nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego  

Warianty  pierwszy drugi 

kierunek X I I 

kierunek Y I, II jedn. studia mgr 

Zgodnie z uchwałą nr 828/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 

kryteriów oceny spełniania wymagań w zakresie minimum kadrowego w szczególności: 

a) zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 dla nauczyciela akademickiego wskazanego i zaliczonego do minimum kadrowego 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelnia stanowi jego podstawowe miejsce pracy;  

b) zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 – w każdym przypadku zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego, 

nauczyciel winien być zatrudniony w uczelni na podstawie mianowania lub umowy w pełnym wymiarze czasu 

pracy,  

c) z wyjątkiem przypadku o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5 gdy uczelnia rozpoczyna kształcenie na studiach 

pierwszego stopnia – wtedy, należy wskazać co najmniej 50% osób ze składu minimum kadrowego, z którymi będą 

zawarte umowy o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od początku roku akademickiego, w którym 

rozpocznie się kształcenie na danym kierunku.     

 

 


