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Zarządzenie Nr 8/2023 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 25 stycznia 2023 roku 

w sprawie zasad i trybu awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 116 oraz 117 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm. ), w związku z § 14 ust. 1 i 2 

oraz § 95 ust. 3 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się obowiązujące w Uczelni wymagania dla nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązujące przy awansach, 

w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz tryb składania  

i rozpatrywania wniosków o awans. 

2. Decyzję o awansie nauczyciela akademickiego podejmuje Rektor. 

3. Rektor przed podjęciem decyzji zasięga opinii rektorskiej Komisji ds. awansów nauczycieli 

akademickich, o której mowa w § 2. 

§ 2 

1. Powołuje się rektorską Komisję ds. awansów nauczycieli akademickich. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) przewodniczący senackich Komisji właściwych do spraw: nauki, oceny kadr oraz 

kształcenia; 

2) przewodniczący rektorskiej Komisji właściwej ds. współpracy z zagranicą; 

3) każdorazowo dziekan wydziału, na którym zatrudniony jest kandydat oraz –  

w przypadku stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych – koordynator 

dyscypliny wiodącej, w której kandydat prowadzi działalność naukową. W przypadku 

kandydatów, którzy wskazali dwie dyscypliny w równym udziale czasu pracy,  

w posiedzeniu komisji biorą udział koordynatorzy obu dyscyplin. 
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3. Rektor powierza przewodniczenie posiedzeniom komisji rotacyjnie jej stałym członkom. 

4. Do zadań komisji należy opiniowanie wniosków awansowych nauczycieli akademickich.  

§ 3 

1. Kandydat składa wniosek zaopiniowany przez dziekana i – w przypadku stanowisk 

badawczych i badawczo-dydaktycznych – koordynatora dyscypliny wiodącej (w przypadku 

kandydatów, którzy wskazali dwie dyscypliny w równym udziale czasu pracy, 

koordynatorów obu dyscyplin) do Prorektora właściwego ds. kadrowych wraz  

z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w Załączniku nr 1  

do zarządzenia. 

2. Wnioski składać można dwa razy do roku tj. do 15 stycznia i do 31 sierpnia, przy czym  

w zależności od terminu złożenia aplikacji, zatrudnienie na nowym stanowisku nastąpi  

od początku semestru lub roku akademickiego. 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor właściwy ds. kadrowych. 

§ 5 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 189/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zasad 

awansowania nauczycieli akademickich, znowelizowane Zarządzeniem Rektora Nr 4/2020 

z dnia 24 stycznia 2020 roku.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Kraków, dnia 25 stycznia 2023 roku 

R e k t o r 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 


