
Uchwała nr llż02l

Rady D1,,scypliny Nau k Medyczny,ch

Wyższej Szl<oły Techn icznej

z posiedzeniazdnia l9 maja ż02l r,

w sprawie powołania zespołu do opracorvania wymagań stawianych Kand.vdatoln do zatrudnienia w grupie

pracorvników badawczych, badawczo-naukowych i dydaktycznych i postępowań awansowych nauczycieli

akademickich oraz określenia zasad obliczania pensum dla nauczy,ciela akademickiego

Na podstawie Afi. 1 l4" An. l l6 i Ar,t.22] ustaw},, Prawo o szkolnictr.vie wyzsz},n i nauce z dnia2} Iipca 20 18, stanowiskiem

illterpretacyinvm Polskięi Komisji Akredytacl,jnej nr 7/2020 oraz zadań określon,vch w konlpetencjach Rady Nauk

Mcdycznych lv zakrcsic opirriorvania zatrudnienia pracowrlików badawczych. badarvczo-dydaktycznych i dydaktvcznl,ch.

którzy chcą pod.jąć pracę rriezależnię od iorrn1, zatrudnienia rra Wydziale NaLrk Medycznyclr Wl,zszej Szkoły -I'echniczllc,i

oraz opracowanie minimalnych wynlagań dotyczących osiągniec rraukorvych r,,,konkursach na stanowiska badarvcze.

badar.vczo-dydaktyczne i dl,daktyczne, Rada Dysc;lpliny Nauk Medycznych Wy.-zszej Szkoły -lechnicznei postanawia. co

następuje:

§l
Porvołac zespół do opracowania wyrlagań dotyczących rv,vnlagań stawiarry"ch Kandydatorrr do zatrudnienia rv grupie

pracorvnikólv badawcz,vclr. badawczo-naukorvych i dydakt;,cznyclr na Wydziale Nauk Medycznych Wyzszej Szkołv

Teclrniczne.j rv Katowicach. zwany dalej zespolem

§]
W skład zespołu wclrodzi:

Przęwodniczący zespołu dr n. nred. Beniamirl Oskar Grabarek
Prorektor ds, Jakości Kształcenia dr hab. n. med. Dariusz Boroń
Rektor Prof. WST dr Aleksander Ostenda
Prot'. dr hab. n, med. Andrzej Madej
dr hab. n. med. Anita l,y,ssek-Boroń

Zastępca PNT mgr Sławomir Wilk
Kierownik ds. Kadr tllgr Karitra Wierzbicka-Sobiera.i

S§3

Do zadati zespołu należ1,:

l. Opracowanie wynraqań dotyczących rł,l,rrragań stawiany"ch Kandydatorll do zatrudnienia vr,, grupie pracorvrrikóu

badarvczych, badalł,czo-naukowych i dl,daktycznych na Wydziale Nauk Medy,cznych Wyższe.i Szkoły Technicznej w

katowicach
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Kalorr,icach

'. ()pracor.r,ania uwarltnkorł,ari fbrtlralntl-prarł,nl,ch rł, zakresic a\,\ansu nt] stano\ł iska na[lczycicli akadenlickich.

3. Opracorvania rekorrlendac.ii dotl,czacvch pensunl nauczvciela akadenrickiego zatrrldnionego na Wy,dzialc Nauk

M edl,czn), ch Wy ższe_j Szkoł_v- Tec h n i czn e_i rv Kaiow i cach.

.1. Przedstarvienie człorrkorll Rady za pośrednictweln Przewodniczącego Rad,v D_vsc5,pliny Nauk iVledl,czrl_vch rrie pózrriej

niż 02 czcrrvca 202 l r. ustalonl,ch rekonlendac_ji celetn zapoznania i zgłaszania urvag,.

r\4

Zgłaszanie uwag o którlch nlowa S\ 3 ust.4.jest nrozliwe przez kazclego członka Radl,za pośrednictlverłl fbrtny LlstaloIle.i

przez Przewodrliczącego w oktesie 7 dni licząc od drria o któn,ln lTlowa w § 3 ust. 4

§5

Głosowanie w sprawie przy jęcia rekornendacji na najblizszynl posiedzeniu Rady po dniu o którym mowa

w§4

§6
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia PRZEWODNlCZĄCY

Rady Dyscypliny Nauk
ał Nauk WST

metl. oshar Graharek
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