Zarządzenie nr 4/2010/2011
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie: zasad i trybu opracowania sprawozdania z działalności Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z informacją dotyczącą
obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów
Działając na podstawie z art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), § 53 ust. 2
pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, zarządzam, co następuje:
§1
1. Sprawozdanie z działalności Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach
studiów składane jest do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem
narzędzia elektronicznego UCZELNIA.
2. Dane do sprawozdania w poszczególnych aplikacjach obejmują:
a) informację o liczbie kandydatów oraz przyjętych na I rok studiów,
b) informację o współpracy międzynarodowej,
c) informację o liczbie studentów i absolwentów,
d) informację o liczbie studentów studiujących na dodatkowych kierunkach,
e) informację o studiach doktoranckich,
f) informację o studiach podyplomowych,
g) wykaz opłat za kształcenie,
h) dane dotyczące wieloetatowości nauczycieli akademickich oraz miesięczne
wynagrodzenia pracowników,
i) szczegółowe informacje dotyczące pracowników zaliczanych do minimum kadrowego
na poszczególnych kierunkach studiów:
− dane podstawowe (jednostka organizacyjna, tytuł naukowy, dziedzina/dyscyplina
naukowa itp.),
− dane na temat zatrudnienia (forma zatrudnienia, data zawarcia umowy,
zakwalifikowanie jako podstawowe lub nie miejsce pracy),
− godziny dydaktyczne planowane do realizacji w bieżącym roku akademickim.
3. Zobowiązuję kierownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich do nadzoru nad
procesem wprowadzania przy użyciu elektronicznego systemu UCZELNIA danych do
sprawozdania, poczynając od sprawozdania Uczelni za rok akademicki 2009/2010.
4. Na uczelnianego koordynatora elektronicznego systemu UCZELNIA powołuję mgr
Agnieszkę Bartosiak-Lach. Do zadań koordynatora należy:
a) moderowanie,
b) opieka nad całością systemu sprawozdawczego,
c) nadawanie użytkownikom haseł dostępu do poszczególnych modułów i aplikacji,
d) prowadzenie rejestru użytkowników z dostępem do elektronicznego systemu
UCZELNIA,
e) ostateczne zatwierdzania danych wprowadzanych przez poszczególnych
użytkowników,
f) merytoryczna pomoc oraz współpraca z jednostkami współpracującymi,

g) raportowanie danych do Ministerstwa oraz dbałość o terminowość przekazania
sprawozdania,
h) archiwizowanie raportów sprawozdawczych, które przekazane zostały do
Ministerstwa.
5. Zobowiązuję kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, zgodnie z
zakresem uprawnienia do przekazania danych wyszczególnionych w § 1 ust. 2, do
wyznaczenia w terminie do dnia 3 listopada 2010 r. osób, którym nadane zostaną
uprawnienia użytkownika elektronicznego systemu UCZELNIA.
6. Do zadań użytkowników należeć będzie wprowadzenie kompletnych, rzetelnych danych
sprawozdawczych, wolnych od błędów rachunkowych i sprawdzalnych zgodnie z
zakresem uprawnienia.
7. Nadanie uprawnień użytkownika elektronicznego systemu UCZELNIA wymaga
powierzenia uprawnień i obowiązków w tym zakresie na piśmie.
8. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o powierzeniu podległemu mu
pracownikowi uprawnień i obowiązków użytkownika elektronicznego systemu
UCZELNIA przechowuje Dział Spraw Pracowniczych AWF Warszawa lub odpowiednio
Sekcja Spraw Pracowniczych w Białej Podlaskiej. Kopię oświadczenia otrzymuje Dział
Nauczania i Spraw Studenckich.
9. Kierownicy poszczególnych jednostek oraz użytkownicy elektronicznego systemu
UCZELNIA ponoszą odpowiedzialność za terminowość, kompletność, rzetelność i
zgodność wprowadzonych danych z dokumentacją posiadaną przez daną jednostkę oraz
wymaganiami Ministerstwa zawartymi w instrukcji, w tym także za brak błędów
rachunkowych.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska - Fiszer

