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..\ Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II
Dział Organizacyjno-Prawny
20-950 Lublin, A1. Racławickie 14
tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl

Znak: ROP-0101-59/13 Lublin, 21 czerwca 2013 r.

Zarządzenie
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w sprawie określenia dodatku dla dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora instytutu oraz
warunków utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora instytutu

i powołania sekretarza instytutu

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

§ 1
1. W celu określenia warunków powoływania zastępcy dyrektora instytutu, ustalania

dodatku dla dyrektora instytutu i jego zastępcy oraz warunków powoływania sekretarza
instytutu określa' się następujące składniki wskazujące na obciążenia instytutów:
P - Składnik określający wielkość instytutu ze względu na liczbę pracowników.
S - Składnik określający wielkość instytutu ze względu na liczbę studentów studiów I, II
oraz III stopnia, także studiów jednolitych magisterskich (studia stacjonarne
i niestacjonarne) na kierunkach organizowanych przez instytut.
Z - Składnik określający równowagę w zakresie liczby studentów do liczby godzin
zajęć na kierunkach organizowanych przez instytut.
Składniki P i S są miarą wielkości instytutu, składnik Z określa sposób zarządzania
Dyrektora w zakresie organizacji studiów w instytucie. \l

2. Wskaźnik obciążeń instytutów (W) oblicza się raz W roku na podstawie danych z bazy Ń
S4A na dzień 1 maja, z uwzględnieniem rozkładu uzyskanego przy pomocy średniej
ważonej, według wzoru:

W = 0,4 x Pwsk + 0,4 x Swsk + 0,2 x Zwsk
gdzie:

\«~

1) Pwsk = \\:`\

Pwsk - wartość wskaźnika
P - liczba pracownikow zatrudnionych w instytucie
Pmax - liczba pracowników zatrudnionych w instytucie o największej liczbie
pracowników

Pwsk jest to składnik określający obciążenie instytutu ze względu na liczbę pracowników.
2) Swsk = S / S,„,,,

Swsk - wartość wskaźnika
S - liczba studentów kierunków organizowanych przez instytut
Smax - liczba studentów w instytucie o największej liczbie studentów



Swsk jest to składnik określający wielkość jednostki ze względu na liczbę studentów studiów
I, II oraz III stopnia, także studiów jednolitych magisterskich (studia stacjonarne
i niestacjonarne) na kierunkach organizowanych przez instytut.
3) Zwsk = Z / Zmx

Zwsk - wartość wskaźnika
Z -liczba studentów przypadająca na godzinę zajęć dydaktycznych
Zmax - wartość maksymalna liczby studentów na godzinę zajęć w instytutach KUL

Zwsk jest to składnik określający równowagę w zakresie liczby studentów do liczby godzin
zajęć na kierunkach organizowanych przez instytut.

§ 2
1. Na podstawie obliczonego wskaźnika obciążeń instytutów (W) ustala się pięć grup

instytutów:
1) Grupa E (Instytuty Wydziału Teologii prowadzące studia doktoranckie) -

wskaźnik 0,0 - 0,19;
2) Grupa D - wskaźnik 0,0 - 0,19;
3) Grupa C - wskaźnik 0,2 - 0,39;
4) Gruba B - wskaźnik 0,4 - 0,59;
5) Grupa A - wskaźnik 0,6 - 1,0;

§ 3
Warunki przyznania zastępcy dyrektora instytutu, ustalania dodatku dla dyrektora
instytutu i jego zastępcy oraz warunków przyznania sekretarza instytutu dla grup
określonych w § 2 wskazuje tabela:

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E

Dodatek
dyrektora

650,00 zł 650,00 zł 570,00 zł 200,00 zł 200,00 zł

Dodatek
zastępcy

350,00 zł brak zastępcy brak zastępcy brak zastępcy brak zastępcy

Sekretarz w pełnym
wymiarze

w pełnym w wymiarze % W wymiarze
wymiarze etatu 1/2 etatu

pracownik
naukowy
wykonujący
obowiązki
sekretarza

§ 4
1. Wskaźnik obciążeń instytutów na rok akademicki 2013/2014 oblicza się według stanu na

dzień 11 marca 2013 r. Zaszeregowanie do poszczególnych grup przedstawia załącznik
do Zarządzenia.

2. Kolejne obliczenie wskaźnika obciążeń instytutów zostanie przeprowadzone W maju
2014 r. (stan na dzień 1 maja 2014 r.) i będzie skutkować przyznaniem dodatku w roku
akademickim 2014/2015.

3. Obliczanie wskaźnika obciążeń instytutów dokonuje się w każdym roku akademickim.

ca



§ 5
1. Za obliczenie wskaźnika Pwsk odpowiada Dział Spraw Pracowniczych.
2. Za obliczenie wskaźników Swski Zwsk odpowiada Dział Toku Studiów.
3. Nadzór nad realizacją warunków określonych w zarządzeniu sprawuje prorektor

właściwy ds. nauki.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździemika 2013 r.
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