
 
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 61/2017 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 31 października 2017 r. 

 

 

w sprawie ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie emerytowanych nauczycieli akademickich  

 

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

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), w związku z § 104a Statutu Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 14 czerwca 2006 r. oraz art. 25
1 

Kodeksu Pracy                         

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.),  

 

zarządzam: 
 

§ 1 

Nauczyciel akademicki po przejściu na emeryturę może być zatrudniony                             

w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę na czas określony, na maksymalne okresy 

jednoroczne. Zatrudnienie następuje na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę 

Wydziału. Maksymalny okres zatrudnienia w Uniwersytecie emerytowanego nauczyciela 

akademickiego nie może przekroczyć 2 lat, z wyjątkiem osób pełniących funkcję Rektora 

UMCS oraz z zastrzeżeniem §5. 

 

§ 2 

Emerytowanego nauczyciela akademickiego można zatrudnić tylko w przypadkach 

uzasadnionych interesem Uniwersytetu, tj.  

1) udział w realizacji zadań na rzecz projektów badawczych; 

2) udział w realizacji zadań dydaktycznych: 

a) prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych, 

b) dokończenie prowadzonych seminariów dyplomowych; 

3) udział w zakresie kształcenia kadry naukowej, do zakończenia przewodów 

doktorskich, habilitacyjnych i przewodów o nadanie tytułu naukowego profesora oraz 

profesora w zakresie sztuki; 



4) utrzymania uprawnień do prowadzenia studiów stopnia I, II i jednolitych 

magisterskich oraz do nadawania stopni i tytułów naukowych. 

 

§  3 

Emerytowany nauczyciel akademicki, w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 4  

musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy. 

 

§ 4 

 Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela akademickiego w celu realizacji zadań 

dydaktycznych będzie możliwe w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna (Zakład/ Katedra),  

w której będzie zatrudniony nauczyciel posiada godziny dydaktyczne dla osoby zatrudnianej. 

 

§ 5 

W przypadku zatrudniania emerytowanych nauczycieli akademickich na stanowiskach 

profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, Rektor może odstąpić od zasad 

określonych powyżej w § 1, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes uniwersytetu 

dotyczący:  

1) zagrożenia utraty przez jednostkę organizacyjną: 

a) uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych, 

b) uprawnień do prowadzenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich; 

2) realizacji badań w ramach projektu, na który nauczyciel akademicki otrzymał środki 

zewnętrzne - na czas realizacji projektu. 

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie Nr 40/2012 Rektora UMCS z dnia 18 września 2012 r.                   

w sprawie ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Uniwersytecie Marii                

Curie-Skłodowskiej w Lublinie emerytowanych nauczycieli akademickich. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r. 

 

                   R E K T O R 

 

 

           prof. dr hab. Stanisław Michałowski  


