
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 4 lutego 2021 r. 
 

 

w sprawie gromadzenia danych o działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej 

pracowników PWSZ w Koninie 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 i 3 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 

16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 stycznia 2021 r.) 

 

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. PWSZ w Koninie gromadzi dane o działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej 

pracowników Uczelni, w szczególności do celów sprawozdawczo-strategicznych. 

2. Nauczyciel akademicki zatrudniony na podstawie umowy o pracę może złożyć informację, 

która zawiera dane dotyczące: 

1) działalności dydaktycznej (w szczególności na temat zrealizowanych działań mających 

na celu wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia); 

2) działalności organizacyjnej (w szczególności na temat zrealizowanych działań 

promocyjnych i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym); 

3) działalności naukowej (w szczególności na temat publikacji, recenzji naukowych, 

aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, organizowania wydarzeń 

naukowych). 

3. Informację, o której mowa w ust. 2 składa się w wersji elektronicznej do dziekana wydziału 

co kwartał w terminach: 

1) do 5-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału; 

2) do 5 grudnia w przypadku IV kwartału; 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

4. Roczne zestawienie zbiorcze o działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej 

pracowników wydziału sporządzają w wersji elektronicznej dziekani wydziałów zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do zarządzenia i przedkładają rektorowi w terminie do dnia 20 lipca 

każdego roku. Obsługę administracyjną  powyższego zadania zapewniają dziekani 

wydziałów. 

 

§ 2 

 

Dziekani wydziałów tworzą na podstawie zestawień, o których mowa w § 1 bazę danych 

obejmującą działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową pracowników wydziału. 

  

 

 

 



§ 3 

 

Tracą moc: zarządzenie nr 47/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 4 września 2018 r. w sprawie gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej 

pracowników PWSZ w Koninie oraz zarządzenie nr 143/2019 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

gromadzenia danych o dorobku i działalności naukowej pracowników PWSZ w Koninie oraz 

ustalenie aktualnie obowiązującej podstawy prawnej w tym zarządzeniu. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

         

REKTOR 

 

                /-/dr hab. Artur Zimny  

                                                                                           prof. PWSZ w Koninie 

 

 
 

 

 

 


