
Zarządzenie Nr 103/2013/2014  

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 16 września 2014 r. 

 

w sprawie warunków zatrudniania nauczycieli akademickich posiadających stopień 

naukowy doktora i doktora habilitowanego oraz stopień doktora sztuki oraz doktora  

habilitowanego sztuki 

  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2012 r. poz. 572 ze. zm.), w związku z Uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego Nr 96/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie polityki 

kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

  

 

zarządzam,  

 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam warunki zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowisku asystenta 

oraz adiunkta:  

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku asystenta, którzy uzyskali 

stopień naukowy doktora mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku asystenta ze stopniem naukowym doktora, przy czym umowa jest 

zawierana na okres do 4 lat z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za 

dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 

2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku adiunkta, którzy uzyskali 

stopień naukowy doktora habilitowanego mogą być zatrudniani na podstawie 

umowy o pracę na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora 

habilitowanego, przy czym umowa jest zawierana na okres do 5 lat z możliwością 

wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 

2. Możliwe jest zatrudnienie na stanowisku adiunkta bezpośrednio po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora oraz - po spełnieniu innych obligatoryjnych wymogów -  

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego bezpośrednio po uzyskaniu 

stopnia doktora habilitowanego. 

3. Powyższe zasady nie uchybiają innym regulacjom dotyczącym zasad zatrudniania 

nauczycieli akademickich w uczelni wyższej, zwłaszcza określonym w ustawie Prawo 

o Szkolnictwie wyższym, aktach wykonawczych do tej ustawy, Statucie oraz 

uchwałach Senatu i zarządzeniach Rektora UKW, w szczególności ostateczną decyzję 

o zatrudnieniu podejmuje Rektor UKW. 

4. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu dotyczą również osób posiadających 

stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego niezatrudnionych wcześniej w 

UKW.  

5. Przez doktora i doktora habilitowanego rozumie się również odpowiednio doktora 

sztuki oraz doktora habilitowanego sztuki. 

6. Powyższe zasady nie mają wpływu na umowy zawarte przed wejściem w życie 

niniejszego zarządzenia i nie mogą stanowić podstawy do rozwiązania umowy o 

pracę. 

 



 

§ 2 

 

 Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                          Rektor 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 


