
 

 

 
REKTOR 

R /DOP-014/37/06 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 37/2006 

Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
z dnia 17 października 2006 r. 

 
w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 

 
            

§ 1 
Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich 

 
1. Podstawowym warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego w ramach stosunku 

pracy jest trwałe (tzn. występujące już w dłuższym okresie i przewidywane na lata 
następne) przeciążenie zajęciami dydaktycznymi dotychczasowych pracowników danej 
jednostki organizacyjnej wynoszące co najmniej 25 % obowiązującego pensum                    
oraz pozwalające zapewnić pensum godzin dydaktycznych nowego pracownika. 
Określając przeciążenie należy bilansować zajęcia w ramach instytutu lub w ramach 
katedr o podobnym profilu zajęć. 

2. Uczelnia powinna być podstawowym miejscem pracy. 
3. W pierwszej kolejności preferowane będzie zatrudnianie na stanowisku asystenta osób             

ze stopniem naukowym doktora. 
4.  Z wnioskiem do Rektora o zatrudnienie nauczyciela akademickiego występuje Dziekan 

Wydziału. Z inicjatywą do Dziekana w tej sprawie występuje Kierownik Katedry                  
lub Dziekan przygotowuje wniosek z własnej inicjatywy. 

5. Postępowanie związane z zatrudnieniem na nowym stanowisku uważa się za rozpoczęte                       
po zaakceptowaniu przez Rektora wniosku Dziekana Wydziału. 

6. Procedura zatrudnienia pracownika powinna być rozpoczęta przed 1 czerwca,                      
gdy zatrudnienie następuje z początkiem semestru zimowego lub przed 1 grudnia,              
gdy zatrudnienie następuje z początkiem semestru letniego. 

 
 

§ 2 
Procedura zatrudniania nowych pracowników 

 
1. Do wniosku Dziekana o etat dla nowego nauczyciela akademickiego powinna być 

dołączona dokumentacja opisująca obciążenia dydaktyczne katedry w poprzednich                   
2-3 latach oraz przewidywane obciążenia w najbliższych 2-3 latach. Dokumentacja, 
dotycząca obciążenia w poprzednich latach, powinna zostać zweryfikowana przez Dział 
Nauczania. 

2. Postępowanie związane z zatrudnieniem nowego pracownika rozpoczyna                            
się po zaakceptowaniu przez Rektora wniosku o zatrudnienie. W postępowaniu 
związanym z zatrudnieniem powinny zostać uwzględnione warunki wskazane w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym i Statucie Uczelni. 

3. Dzień rozpoczęcia pracy nowego pracownika następuje z początkiem semestru,                        
tj. od 1 października lub 15 lutego. 



 

§ 3 
Zasady zatrudniania na stanowisku asystenta 

 
1. Na stanowisku asystenta na podstawie umowy o pracę na okres jednego roku może być 

zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora – kolejny okres zatrudnienia 
nie może przekroczyć 2 lat. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, Rektor może wyrazić zgodę na zatrudnienie na stanowisku 
asystenta osoby z tytułem zawodowym magistra, w szczególności uczestnika ostatniego 
roku studiów doktoranckich. Pierwsze zatrudnienie następuje wówczas na rok, kolejne   
na okres 7 lat. 

3. Kandydaturę osoby na stanowisko asystenta powinna zaopiniować: Rada Wydziału              
oraz Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych. 

 
 

§ 4 
Zasady zatrudniania na stanowisku adiunkta 

 
1. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy 

doktora habilitowanego oraz uzyskała pozytywną opinię z ostatniego miejsca pracy. 
2. Na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, może być również zatrudniona osoba                      

ze stopniem naukowym doktora, która co najmniej rok była zatrudniona na stanowisku 
asystenta i w tym okresie wykazywała  przydatność do pracy naukowo – dydaktycznej            
potwierdzonej, na podstawie przeprowadzonej oceny, przez Wydziałową Komisję                      
ds. Rozwoju Kadr Naukowych. 

3. Kandydatura osoby na stanowisko adiunkta powinna zostać zaopiniowana przez:               
Radę Wydziału oraz Senacką Komisję ds. Rozwoju Kadr Naukowych. 

 
 

§ 5 
Zasady zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego 

 
1. Zatrudnienie na tych stanowiskach może się odbywać w drodze konkursu                          

lub bez przeprowadzenia konkursu. Przeprowadzenie konkursu jest wymagane                           
gdy zatrudnienie na Uczelni na stanowisku profesora odbywa się po raz pierwszy.                     
Dla rozpoczęcia postępowania bez przeprowadzenia konkursu wymagana jest zgoda 
Rektora. Z wnioskiem w tej sprawie występuje Dziekan Wydziału. Wniosek dotyczy 
konkretnej osoby. 

2. Kandydat na stanowisko profesora powinien uzyskać pozytywną opinię Wydziałowej 
Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych, Rady Wydziału oraz Senatu. 

3. Komisja konkursowa bądź Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych,                  
przed podjęciem decyzji w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego                         
na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego,  może zwrócić się o opinię              
do samodzielnego pracownika naukowo - dydaktycznego z innej Uczelni. 

 
 

 
 
 
 
 



 

§ 6 
Zasady zatrudniania na stanowisku profesora wizytującego 

 
Z wnioskiem o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego występuje Dziekan 
Wydziału po zaopiniowaniu kandydatury osoby przez Radę Wydziału i Senacką Komisję                        
ds. Rozwoju Kadr Naukowych. 
 
 

§ 7 
Zasady zatrudniania na stanowisku wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora, 

instruktora w Studium Języków Obcych                                                                                      
oraz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 
1. Z wnioskiem o nowy etat dla lektora lub instruktora występuje Kierownik Studium 

Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Do wniosku powinno 
być dołączone szczegółowe uzasadnienie.  

2. Z wnioskiem o zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku wykładowcy lub starszego 
wykładowcy występuje Kierownik Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu. Wniosek powinien spełniać warunki zapisane w Statucie Uczelni. 

3. Procedura zatrudnienia na stanowisku wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora                  
lub instruktora następuje po uzyskaniu opinii właściwej Komisji ds. Rozwoju Kadr 
Naukowych oraz po zaakceptowaniu przez Rektora wniosku o zatrudnienie. 

4. Instruktora i lektora zatrudnia się początkowo na 1 rok, a następnie na kolejne 5 lat. 
 
 

§ 8 
Zasady zatrudniania na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale 

 
Z wnioskiem o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy występuje Dziekan 
Wydziału, gdy spełnione zostaną warunki zapisane w Statucie. Dalsze postępowanie 
związane z zatrudnieniem odbywa się po zaakceptowaniu wniosku przez Rektora i uzyskaniu 
opinii Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych. 
 
 

§ 9 
Zasady przedłużania zatrudnienia adiunktów zatrudnionych na podstawie mianowania 

 
1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania, 

który zgodnie z uregulowaniami funkcjonującymi do wejścia w życie obecnego Statutu,                      
nie uzyskał stopnia naukowego doktora habilitowanego w okresie dziewięciu lat 
przewidzianym w poprzedniej ustawie, może uzyskać przedłużenie zatrudnienia na okres 
jednego roku, gdy złożył w Wydawnictwie do druku pracę habilitacyjną i fakt                        
ten potwierdza Komitet Redakcyjny lub uzyskał pozytywną ocenę, w tym szczególnie 
dorobku naukowo – badawczego i dotychczasowego stanu zaawansowania pracy 
habilitacyjnej rokującej jej pomyślne zakończenie w łącznym okresie zatrudnienia                   
na stanowisku adiunkta. 

2. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, składa Dziekan Wydziału 
dołączając opinię Rady Wydziału w tej sprawie. W dalszym postępowaniu wniosek 
opiniuje Senacka Komisja ds. Kadr Naukowych. 

 



 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie procedurę zatrudnienia na poszczególne 

stanowiska, składają podania o przyjęcie do pracy do Rektora, za pośrednictwem 
Dziekana. Osoby zatrudnione po raz pierwszy w Uczelni powinny dołączyć podanie, 
życiorys oraz kwestionariusz kandydata do pracy oraz oświadczenie pracownika,                       
że Uczelnia będzie ich podstawowym miejscem pracy. 

2. Do podania należy dołączyć całość dokumentacji zgromadzonej w procesie zatrudnienia 
nowego nauczyciela akademickiego. Zasady oceny nauczyciela akademickiego określa 
odrębne Zarządzenie Rektora. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu, a dotyczących zatrudniania 
nauczycieli akademickich, stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz Statut Uczelni. 

4. Wniosek Dziekana o zatrudnienie pracownika jest sporządzany według wzoru, 
stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

5. Tracą moc: 
1) Zarządzenie Rektora nr 22/2002 z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zatrudniania 

nauczycieli akademickich, 
2) Zarządzenie Rektora nr 13/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zatrudniania 

nauczycieli akademickich. 
6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 37/2006 
 
         

Wniosek 
o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela akademickiego  

 
 

____________________________________________________________________ 
nazwa komórki organizacyjnej 

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie: 
 

 
 nowego pracownika 
dotychczasowego pracownika _____________________________________________  
       imię i nazwisko 
 
 
na stanowisku _________________________________________________________ 
 

lub 
 
 ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego/zwyczajnego* 
 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

 
 
 
______________________    _____________________________  
                data       podpis Dziekana Wydziału 

 
 

 
Decyzja Rektora: 
 
 
 
 
____________________________                      ___________________________ 
                data                       podpis Rektora   

  
 
* niepotrzebne skreślić 



 

 
Przebieg dalszego postępowania dotyczącego zatrudnienia  
 
 
________________________________________ 
                           imię i nazwisko 
 
 
1. Opinia Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 ________________________            __________________________________ 

     data                               podpis Przewodniczącego 
 
 

2. Opinia Rady Wydziału – wyciąg z protokołu: 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
_____________________    _________________________________ 

 data              podpis Kierownika Dziekanatu  
 

3. Opinia Senatu (w przypadku stanowiska profesora) – wyciąg z protokołu: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 ________________________________________________                                                 ______________________________________________________ 

             data                                                   podpis Asystenta Rektora  
 

 



 

 

4. Opinia Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ____________________                     ___________________________ 
  data       podpis Przewodniczącego 
  

   

5. Pozostałe dokumenty w załączeniu: 
 

a)  

b)  

c) 

d)  

 
 

6. Decyzja Rektora 
 
 

 

 

 

 

___________________________                           ___________________________ 
  data       podpis 
 
    

 

 


