
 

Zarządzenie nr 55 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 10 maja 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury „Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów 

na określonym kierunku, poziomie i profilu” 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

  

W zarządzeniu nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

„Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu” 

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w procedurze „Tworzenie 

oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu”  

(QA–1.2/11/20; wersja 4) załącznik nr 1 Deklaracja nauczyciela akademickiego do załącznika nr 4 – 

QA–1.2/11/20 (załącznik nr 2 do wniosku o utworzenia studiów na kierunku) otrzymuje brzmienie, 

jak stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  



 

 

Załącznik  

do zarządzenia nr 55 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2021 r. 

Wzór 

Deklaracja nauczyciela akademickiego 

Imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość:  ...............................................................................  

Dyscyplina(-y) naukowa/artystyczna reprezentowana(-e) przez nauczyciela akademickiego 

1.  ............................................................................................................  

2.  ............................................................................................................  

Informacja o przewidywanym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego  

oraz o terminie podjęcia zatrudnienia w Uczelni 

Data i forma zatrudnienia w Uczelni 

Zatrudniona(-y)/podejmę zatrudnienie od  ......................  na podstawie  ....................................... , 

w wymiarze czasu pracy  ...................................................   

Uczelnia stanowi/stanowić będzie moje podstawowe/dodatkowe* miejsce pracy 

Informacja o kompetencjach, w tym dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym 

wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu studiów, 

a w przypadku innej osoby – informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia 

pozwalających na prawidłową realizację zajęć 

Posiadane stopnie i tytuły naukowe 

doktor, dziedzina nauki/sztuki  .........................................................................................................  

dyscyplina naukowa/artystyczna  ...................................................... , rok nadania  ........................  

tytuł rozprawy doktorskiej ................................................................................................................  

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki  ...................................................................................  

dyscyplina naukowa/artystyczna  ...................................................... , rok nadania  ........................  

tytuł rozprawy habilitacyjnej  ............................................................................................................  

profesor dziedzina nauki/sztuki  ........................................................ , rok nadania  ........................  

posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego, a w przypadku 

gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie 

dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego  

 ...........................................................................................................................................................  



 

 

Dorobek naukowy 

– krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem dziedziny/dziedzin 

nauki/sztuki, dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej naukowych/artystycznych, w których ten 

dorobek się mieści, wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych 

z ostatnich 10 lat 

Planowany przydział zajęć dydaktycznych 

Wymiar zajęć (należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które nauczyciel akademicki będzie 

prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku)  

Rodzaje zajęć (należy podać nazwę przedmiotu oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia 

przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) 

a) zajęcia związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej 

z wnioskowanym kierunkiem studiów i/lub zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową 

lub artystyczną (jeśli dotyczy) 

b) inne zajęcia 

 
* podkreślić właściwe 
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