Uchwała Nr AR001 – 4 – V/2017
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich na AWF Katowice będącym
dodatkowym miejscem pracy.
Mając

na

uwadze

szereg

zmian

wprowadzonych

przez

Ministerstwo

Nauki

i Szkolnictwa Wyższego a w szczególności nowelizację Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U.2015 poz. 463 z późń zm.), która to
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. a odnosząca się do zakresu finansowania szkół
wyższych .oraz wprowadzająca nowy algorytm na podstawie, którego wyliczana jest wysokość
dotacji oraz na podstawie § 49 Statutu AWF Katowice, Senat uchwala co następuje:
§1
Od roku akademickiego 2017/2018 nauczyciele akademiccy będą mogli być zatrudniani
w Uczelni tylko w przypadku, gdy AWF Katowice będzie ich podstawowym miejscem pracy.
§2
W ustawowo przewidzianym terminie tj. do dnia 30.06.2017r. rozwiązane zostaną umowy
nauczycieli akademickich, których zatrudnienie w AWF Katowice jest dodatkowym miejscem
pracy.
§3
1. Zapisy § 2 nie dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach profesorów wizytujących oraz
pracowników realizujących aktualnie granty naukowe.
2. Od 1 października 2017 roku w AWF Katowice - jako dodatkowym miejscu pracy
nauczyciela akademickiego, można zatrudnić jedynie profesora tytularnego w wymiarze
maksymalnym ½ etatu pod warunkiem, że zatrudniana osoba spełnia następujące warunki:
a. ma znaczący dorobek naukowy z afiliacją AWF Katowice;
b. ma znaczący wkład w parametryzację uczelni; określony na podstawie obiektywnych
metod oceny bibliometrycznej;
c. ma znaczący dorobek w zakresie promowania młodych kadr naukowych.

§4
Na pozostałych stanowiskach naukowo – dydaktycznych lub naukowych można zatrudnić
jedynie w przypadku finansowania zatrudnienia ze źródeł zewnętrznych np. grantu
§5
Uchwała nie dotyczy osób, dla których AWF Katowice jest dodatkowym miejscem pracy, jeżeli
podstawowym miejscem pracy nie jest inna uczelnia wyższa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2017r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się rektorowi.

Głosowanie: 28 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 30 osób. Obecnych 28 osób. Głosowało 28 osób.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich na AWF
Katowice będącym dodatkowym miejscem pracy.

Rektor
prof. dr hab. Adam Zając

