Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zasad awansowania na stanowiska wykładowcy i starszego wykładowcy
(735/II/10)
Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rektora KUL, na
podstawie § 26 ust. 1 pkt 4) w zw. z § 57 ust. 1, § 58 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 68 ust. 4 Statutu
określa następujące zasady awansu nauczycieli akademickich na stanowiska wykładowcy
i starszego wykładowcy.
§1
1. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra
lub tytuł równorzędny oraz udokumentowany 8-letni staż pracy zawodowej lub dydaktycznej w
zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych, z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy
magistra lub tytuł równorzędny oraz udokumentowany 12-letni staż pracy zawodowej lub
dydaktycznej w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzonych zajęć
dydaktycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy lub starszego wykładowcy,
posiadające, co najmniej stopień naukowy doktora nie muszą spełniać wymogu stażu, o którym
mowa w ust. 1 i 2. Kandydat do pracy posiadający stopień naukowy doktora musi mieć co
najmniej 2 letni staż pracy.
§2
1. Rozpoczęcie procedury ubiegania się o awans następuje po spełnieniu warunków, o których
mowa w § 1, na podstawie osiągnięć kandydata oraz wyników oceny okresowej (o ile
nauczyciel akademicki podlegał ocenie), przy uwzględnieniu opinii bezpośredniego
przełożonego.
2. Przy procedurze awansowania bierze się pod uwagę następujące obszary działalności
nauczyciela akademickiego:
1) kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywania przez
studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem
merytorycznym i metodycznym, a także: wyniki ewaluacji, hospitacje zajęć,
opracowywanie autorskich programów zajęć i materiałów dydaktycznych, pracę ze
studentami niepełnosprawnymi, prowadzenie zajęć otwartych, opieka na praktykami
studenckimi i organizacjami studenckimi, itd.;
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tj. w szczególności: poprzez uczestnictwo
w szkoleniach, sympozjach i konferencjach oraz studiach podyplomowych i kursach,
a także uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego;
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3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni, tj. w szczególności: członkostwo
w komisjach i zespołach uniwersyteckich oraz pełnienie funkcji kierowniczych
w Uniwersytecie, organizacja szkoleń, sympozjów i konferencji, udział w Lubelskim
Festiwalu Nauki, podejmowanie działań promujących Uniwersytet, członkostwo
w zespołach i komisjach pozauczelnianych, przyznane nagrody, wyróżnienia, tytuły.
§3
Wniosek o awans zawiera:
1) informację o spełnianiu wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1-3;
2) wykaz osiągnięć o których mowa § 2;
3) dokumentację z ostatniej ewaluacji i hospitacji zajęć;
4) wynik ostatniej oceny okresowej, dokonanej przez Uniwersytecką Komisję Oceniającą (o ile
nauczyciel akademicki podlegał ocenie);
5) opinię bezpośredniego przełożonego.
§4
Wniosek o awans zainteresowany przedkłada Rektorowi za pośrednictwem Senackiej Komisji do
Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisji ds. Nauki).
§5
Wnioski o awans Senacka Komisja do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisja ds.
Nauki) weryfikuje pod względem formalnym i opiniuje dwa razy do roku: raz w semestrze
zimowym i raz w semestrze letnim.
§6
Decyzję o awansie podejmuje Rektor Uniwersytetu.
§7
Zatrudnienie na wyższym stanowisku następuje z dniem rozpoczęcia roku akademickiego
następującego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o awans lub w terminie ustalonym przez
Rektora.
§8
W uzasadnionych przypadkach Rektor może odmówić awansu.
§9
Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu KUL

2

