
BSP.021.9.2022         

 

Zarządzenie Nr 87/22 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 1 września 2022 roku 

 

w sprawie powołania komisji do spraw oceny dorobku zawodowego i określenia trybu 

jej pracy 

 

Na podstawie § 75 ust. 2 Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz 

§ 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się komisję do spraw oceny dorobku zawodowego, zwaną dalej „komisją”, w 

składzie: 

1) dr Ewa Podlewska - Prorektor ds. Nauczania i Studentów, przewodnicząca komisji; 

2) dr Jolanta Laskowska – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych; 

3) dr Beata Haor - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

4) dr Paweł Sobierajski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych; 

5) dr inż. Marcin Kacprowicz - Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych; 

6) mgr Małgorzata Drzewudzka - Kierownik Biura ds. Pracowniczych, sekretarz komisji. 

 

§ 2. 

Do zadań komisji należy ocena dorobku zawodowego i kwalifikacji do samodzielnego 

prowadzenia zajęć osób, które mają być zatrudnione, jako praktycy na podstawie umowy 

o pracę w wymiarze nieprzekraczającym pół etatu. 

 

 

§ 3. 

1. Na podstawie § 71 ust. 6-8 Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku na stanowisku: 

1) asystenta - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz osiągnięcia naukowe; 

2) wykładowcy - może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz doświadczenie praktyczne 

pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów;  

3) lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł 

zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.  

 

2. Każdy z praktyków musi posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra w dziedzinie 

zgodnej z realizowanymi zajęciami, wysokie kwalifikacje do samodzielnego 



prowadzenia zajęć oraz wykazać się znaczącym doświadczeniem zawodowym 

zdobytym poza uczelnią (nie w charakterze nauczyciela). 

 

 

§ 4. 

1. Do zadań Przewodniczącej komisji należy: 

1) zwoływanie posiedzeń komisji; 

2) kierowanie pracami komisji; 

3) reprezentowanie komisji przed Rektorem i Senatem. 

2. Do zadań sekretarza komisji należy prowadzenie dokumentacji prac komisji. 

 

§ 5. 

1. Komisja pracuje na podstawie wniosku osób wskazanych w § 75 Statutu Uczelni 

złożonego do Rektora. 

2. Wniosek o zatrudnienie osoby w charakterze praktyka zawiera: 

1) uzasadnienie, z którego  musi wynikać związek doświadczenia zawodowego 

kandydata z kierunkiem studiów i zajęciami; 

2) dokumenty niezbędne do wydania opinii przez Komisję. 

3. Komisja pracuje w oparciu o dokumenty złożone przez wnioskodawcę. 

W uzasadnionych przypadkach komisja może: 

1) żądać uzupełnienia dokumentacji; 

2) przeprowadzić rozmowę z kandydatem. 

4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym. 

5. Komisja wydaje opinię: 

1) pozytywną oznaczającą rekomendację do zatrudnienia; 

2) negatywną oznaczającą brak wystarczającego dorobku zawodowego do 

zatrudnienia w charakterze praktyka. 

 

§ 6. 

Komisja zostaje powołana na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku. 

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej komisji. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 
 

Rektor 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich może odbywać się: 

1) w trybie konkursowym – gdy planowany wymiar etatu wynosi więcej niż pól etatu; 

2) w trybie bez konkursu - gdy planowany wymiar etatu nie przekracza pół etatu.  

Tryb bez konkursu jest określony w § 75 Statutu uczelni. W tym trybie mogą także zostać 

zatrudnieni praktycy, czyli osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. 

W tym przypadku konieczna jest opinia komisji powołanej przez rektora, której zadaniem jest 

ocena dorobku zawodowego kandydata do zatrudnienia. Dotychczasowa komisja zakończyła 

swoją działalność w związku z upływem kadencji, dlatego wydanie niniejszego zarządzenia 

jest uzasadnione i potrzebne.  


