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Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzenie nr 88/2022
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 25 lipca 2022 r.
zmieniające Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania obsady
kadrowej zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn.zm.) oraz § 69 ust. 4 pkt a i b
Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad planowania obsady kadrowej zajęć dydaktycznych
w Uniwersytecie Rzeszowskim (zmienionym Zarządzeniem nr 37/2022 z dnia 18 marca
2022r.) , wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dziekan, po akceptacji Prorektora ds. Kolegium, lub dyrektor jednostki
pozakolegialnej, przekazuje do Rektora, w terminach, o których mowa w § 7 ust.
1, zbiorcze zestawienie kosztów godzin zajęć dydaktycznych planowanych do
realizacji na podstawie umów cywilnoprawnych.”;
2. § 7 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) zestawienie kosztów godzin zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji na
podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
nr 4 do niniejszego zarządzenia (również w formie papierowej).”;
3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących konieczność
dokonania zmian w zatwierdzonych przydziałach czynności, wynikających
w szczególności ze zmiany w liczbie grup studenckich lub w przypadku zmiany
w trakcie roku akademickiego stanowiska pracy lub grupy pracowników, do której
przypisany jest nauczyciel akademicki, dziekanat lub jednostka pozakolegialna,
z wykorzystaniem systemu, opracowuje aneks do przydziału czynności. § 6 stosuje
się odpowiednio.”;
4. w § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„ 6. W przypadku, gdy jednej osobie zaplanowano powierzenie prowadzenia zajęć
dydaktycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej na kierunkach studiów
realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę UR, dyrektor każdej z tych
jednostek lub osoba przez niego upoważniona, w porozumieniu z Dziekanem
Kolegium, sporządza dokumentację z uwzględnieniem EOD, o której mowa
w ust. 5, dla zajęć realizowanych w tej jednostce na danym kierunku studiów.” ;
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5. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Umowa zlecenia podlega obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.”;
6. załącznik nr 4 (wzór zestawienia kosztów godzin zajęć dydaktycznych planowanych
do realizacji na podstawie umów cywilnoprawnych) otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7. załącznik nr 6 (wzór umowy zlecenia) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr
2 do niniejszego zarządzenia;
8. załącznik nr 7 (wzór umowy o świadczenie usług) otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania obsady kadrowej zajęć
dydaktycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim (zmienionego Zarządzeniem nr 37/2022 z
dnia 18 marca 2022r.), pozostają bez zmian.
§3
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds.
Studenckich i Kształcenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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