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NAUCZYCIECLE AKADEMICCY
1. Nawiązanie stosunku pracy z Nauczycielem Akademickim następuje na podstawie umowy o

pracę.

2. Pierwsza umowa o pracę z Nauczycielem Akademickim w Uczelni jest zawierana na czas:

2.1. Nieokreślony.

2.2. Określony na okres do 4 lat.

3. W umowie o pracę z Nauczycielem Akademickim wskazuje się, czy uczelnia jest podstawowym
miejscem pracy.

4. Warunkiem wskazania Uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w
pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Nauczyciel Akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

6. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do REKTORA UCZELNI wykonuje ZAŁOŻYCIEL.

7. Umowa o pracę z nauczycielem akademickim musi zawierać:

7.1. Strony umowy.

7.2. Rodzaj umowy (czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony).

7.3. Datę jej zawarcia.

7.4. Wskazanie, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. (obostrzenie to dotyczy
jedynie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy).

7.5. Warunki pracy i płacy (w szczególności: rodzaj pracy; miejsce wykonywania pracy.

7.6. Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników
wynagrodzenia.

7.7. Wymiar czasu pracy.

7.8. Termin rozpoczęcia pracy.

8. Wymagane dokumenty:

8.1. Podanie do J. M. Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach o zatrudnienie;

8.2. Kwestionariusz kwalifikacji zawodowych pracownika wg. wzoru

8.3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego pracownika wg. wzoru

8.4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje (odpisy lub kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem).

8.5. Oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy wg. wzoru

8.6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2018roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.
zm.) wg. wzoru

8.7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych/RODO) wg. wzoru

9. Miejsce składania dokumentów.
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9.1. Podania wraz z dokumentami należy składać w Dziekanacie Lubelskiej Szkoły Wyższej w
Rykach ul. Warszawska 3B 08-500 Ryki.

10. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi
kandydatami.

11. Status zawodowy.

11.1. Nauczyciele akademiccy stanowią intelektualną i naukową elitę - mają prawo do wolności
badań naukowych, wolności twórczości artystycznej i wolności nauczania.

11.2. Wykonywanie obowiązków Nauczyciela Akademickiego stanowi działalność twórczą o
indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

11.3. Nauczycielowi Akademickiemu, przysługują uprawnienia twórców w zakresie ochrony
praw autorskich.

11.4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:

11.4.1. Dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów.

11.4.2. Badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej.

11.4.3. Badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, oraz
kształcenie i wychowywanie studentów.

11.4.4. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Rektor
uczelni.

12. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Rektor

13. Obowiązki nauczyciela akademickiego mogą być wykonywane również poza Uczelnią na
zasadach określonych w regulaminie pracy.

14. Nauczyciel Akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie
dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom Nauczyciela Akademickiego lub
godności zawodu Nauczyciela Akademickiego.

15. Umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa w przypadku:

15.1. Zaprzestania spełniania wymagań rekrutacyjnych (patrz: Rekrutacja).

15.2. Stwierdzenia, że zawarcie umowy o pracę nastąpiło na podstawie fałszywych lub
nieważnych dokumentów.

15.3. Orzeczenia kary dyscyplinarnej.

15.4. Orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, w
przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela
akademickiego.

15.5. Orzeczenia kary pozbawienia wolności.

16. Komisja Europejska w 2005 roku podała opis pakietu kompetencji, jakie wymagane są od
Europejskiego Nauczyciela. Wśród najważniejszych umiejętności, jakimi musi się on
wykazać są: praca w wielokulturowej klasie, praca na bieżąco z nowościami
technologicznymi, praca w zespołach, stałe poszerzanie wiedzy i osobisty rozwój, krytyczne
przetwarzanie informacji.

17. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w brzmieniu
obowiązującym od 30 sierpnia 2018r.:

17.1. Zajęcia powinny być prowadzone przez Nauczycieli Akademickich zatrudnionych w
Uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową
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realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i
doświadczenie.

17.2. W ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć musi
być prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy;

18. Kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności
niezbędnych w pracy zawodowej należy do podstawowych zadań Uczelni. Właściwa
realizacja tego zadania wymaga od Nauczycieli Akademickich szeregu różnorodnych
kompetencji.

19. Termin kompetencja pochodzi od łacińskiego słowa competentia i oznacza „zdolność i gotowość
podmiotu do wykonania zadań na oczekiwanym poziomie”.

19.1. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482) – Dziedzina: Rynek pracy doświadczenie zawodowe
zdobyte poza uczelnią to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania
innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 6 miesięcy.

19.2. Zdaniem W. Okonia, kompetencje nauczyciela wyrażają się w zdolności do
samorealizacji oraz zdolności do działania na określonych polach „pedagogicznego
bycia”.

19.3. S. Dylak określa kompetencje nauczycielskie jako „zbiór wiedzy i umiejętności, dyspozycji
oraz postaw i wartości, niezbędnych dla skutecznej realizacji nałożonych zadań”
Kompetencje nie są stałe, zmieniają się wraz z rozwojem człowieka, nabywaniem
umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

19.4. Bycie kompetentnym oznacza posiadanie określonej wiedzy, umiejętności, a także
predyspozycji osobowościowych.

19.5. Człowiek kompetentny to profesjonalista, fachowiec, specjalista w jakiejś dziedzinie.

19.6. Kompetentny Nauczyciel Akademicki to taki nauczyciel, który oprócz wiedzy, posiada
szereg różnych umiejętności oraz cech osobowości sprzyjających osiąganiu celów
edukacyjnych.

20. W zakresie kompetencji Nauczycieli Akademickich istnieje wiele klasyfikacji, w których
autorzy odwołują się do istoty zawodu, jego specyfiki, zadań i funkcji pełnionych przez
nauczyciela.

20.1. Zdaniem W. Strykowskiego kompetencje w tym zakresie można podzielić na trzy
grupy:

20.1.1. Merytoryczne – dotyczące treści nauczanego przedmiotu;

20.1.2. Dydaktyczno-metodyczne – koncentrujące się na warsztacie pracy nauczycie-la
i ucznia;

20.1.3. Wychowawcze – dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów.

20.2. R. Kwaśnica, wyodrębnia dwie grupy kompetencji.

20.2.1. Pierwszą grupę stanowią kompetencje praktyczno-moralne, do których zalicza
się:

20.2.1.1. Kompetencje interpretacyjne, czyli zdolności do rozumiejącego
odnoszenia się do świata;
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20.2.1.2. Kompetencje moralne, rozumiane jako zdolność do refleksji
moralnej;

20.2.1.3. Kompetencje komunikacyjne, czyli zdolność do bycia w dialogu.

20.2.2. Druga grupa to kompetencje techniczne, na które składają się:

20.2.2.1. Kompetencje postulacyjne, traktowane jako umiejętność
opowiadania się za instrumentalnie pojętymi celami i
identyfikowanie się z nimi;

20.2.2.2. Kompetencje metodyczne;

20.2.2.3. Kompetencje realizacyjne, rozumiane jako umiejętność doboru
środków i tworzenia warunków sprzyjających osiąganiu celów13.

21. Przyjęta w Uczelni Polityka Kadrowa zakłada hierarchię ważności przedstawionych
kompetencji, uznając za najważniejsze dla Nauczycieli Akademickich kompetencje
praktyczno-moralne, które przesądzają o tym, czy i w jaki sposób Nauczyciel Akademicki
uzna za odpowiednie posługiwanie się w swej pracy kompetencjami technicznymi.

22. Zgodnie z przyjętą Polityką Kadrową (zarówno kompetencje techniczne, zwane też
instrumentalnymi, jak i kompetencje praktyczno-moralne, zwane aksjologicznymi mają duże
znaczenie zawodach, które opierają się na pracy z innym człowiekiem), w Uczelni, jako
wiodące przyjmuje się kompetencje aksjologiczne (ich przewaga nad kompetencjami
instrumentalnymi wynika z faktu, że te drugie nie mogą być użyte bez ich zgody) i zajęcia
dydaktyczne powierzane są Nauczycielom Akademickim zgodnie z tymi kompetencjami
określanymi na podstawie dokumentacji procesu rekrutacji, oraz okresowej oceny.

23. W przypadku zajęć praktycznych realizowanych w Uczelni na kierunku o profilu praktycznym
uwzględniane jest doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do
prowadzonych zajęć.

24. Dziekan odpowiedzialny jest za:

24.1. Powierzanie Nauczycielom Akademickim prowadzenia odpowiednich zajęć
dydaktycznych.

24.2. Przestrzeganie zgodności kompetencji zawodowych, zgodnych z tematyką powierzanych
zajęć.

24.3. Uwzględnianie przy powierzaniu zajęć dydaktycznych ocen otrzymanych przez
pracowników.

24.3.1. W procesie ankietyzacji (np. Ankiety oceny zajęć dydaktycznych)
przeprowadzanym wśród studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

24.3.2. W procesie hospitacji zajęć.

25. Czas pracy

25.1. Nauczyciela Akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy, w ramach
którego określone jest tzw. pensum dydaktyczne uwzględniające czas na realizację
obowiązków dydaktycznych.

25.2. Jedna godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

25.3. Roczny maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

25.3.1. Do 240 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego.

25.3.2. Do 180 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego
zatrudnionego na stanowisku profesora.
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25.3.3. Do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego.

25.3.4. Do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego
na stanowisku lektora lub instruktora.

25.4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów,
nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w
godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym:

25.4.1. 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika
badawczo-dydaktycznego.

25.4.2. 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego.

25.5. Nauczycielowi Akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym
dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.

26. Ewaluacja nauczycieli akademickich.

26.1. Nauczyciele akademiccy poddawani są ewaluacji zgodnie z Instrukcją okresowego
oceniania pracowników zatrudnionych w Uczelni


