ZARZĄDZENIE NR 61/18
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich
i innych osób prowadzących zajęcia
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 21 ust. 1 i 4 Statutu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w zw. z art. 127 ust. 6 i 7, art. 265
ust. 4 i 5 oraz art. 343 ust. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące wzory oświadczeń:
1) „oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej”;
2) „oświadczenie osoby niebedącej nauczycielem akademickim zatrudnionym
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
prowadzącej zajęcia na studiach na podstawie innych umów”;
3) „oświadczenie dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach
ponadwymiarowych, w wymiarze przekraczającym 1/2 rocznego wymiaru zajęć
dydaktycznych nauczyciela akademickiego”.
§ 2. 1. Oświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 1 nauczyciel akademicki składa w ciągu
14 dni od zatrudnienia, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został
zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego
zarządzenia składa oświadczenie do 30 listopada 2018 r.
3. Oświadczenie o zgodzie na zaliczanie do liczby pracowników prowadzących
działalność naukową (pkt III oświadczenia) można złożyć tylko w jednym
podmiocie wchodzącym w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
§ 3. 1.

2.

Oświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 2 osoba niebędąca nauczycielem
akademickim składa w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
z zastrzeżeniem ust. 2.
Osoba nie będąca nauczycielem akademickim, z którą uczelnia podpisała umowę
na prowadzenie zajęć w roku akademickim 2018/2019 przed 30 listopada 2018 r.,
składa oświadczenie do 30 listopada 2018 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Kadr i Spraw Socjalnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile

