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Procedura doboru kadry zatrudnianej na podstawie umów cywilnoprawnych  

do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 

1. CEL  

Celem procedury jest określenie kryteriów doboru kadry, zatrudnianej na podstawie umów 

cywilnoprawnych, do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Zajęcia dydaktyczne – wszystkie formy kształcenia prowadzone w ramach studiów pierwszego  

i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym: wykłady, seminaria, 

ćwiczenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

Zajęcia praktyczne – jedna z form kształcenia praktycznego w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, 

położnej/położnego prowadzona przez nauczyciela akademickiego, stanowiąca integralną część zajęć 

dydaktycznych, której celem jest zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności 

zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE 

3.1. Zajęcia dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo prowadzą nauczyciele 

posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego oraz  

co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi 

zajęciami. 

3.2. Wniosek o zatrudnienie pracownika do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umowy 

cywilnoprawnej kierowany jest do właściwego Prorektora, w przypadku braku możliwości realizacji 

tych zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach Uniwersytetu. 

3.3. Kierownik jednostki organizacyjnej, której zlecono realizację przedmiotu, dobiera pracownika 

do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej po weryfikacji wyników uzyskanych  



na podstawie „Karty kryteriów doboru kadry, zatrudnianej na podstawie umów cywilnoprawnych,  

do prowadzenia zajęć dydaktycznych/zajęć praktycznych (załącznik nr 1 i załącznik nr 2  

do Procedury). 

 

4. PODSTAWA PRAWNA  

1. Regulaminy kształcenia praktycznego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo 

prowadzonych w ramach Szkoły Zdrowia Publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

 

Karta kryteriów doboru kadry, zatrudnianej na podstawie umów cywilnoprawnych,  

do prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, ćwiczeń) 

 

Nazwa placówki………………………… 

Kierunek studiów*  Pielęgniarstwo     Położnictwo 

**Studia stacjonarne/niestacjonarne/ pierwszego/drugiego stopnia  

Rok studiów/semestr………………………. 

Przedmiot……………………………………… 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych………………………….…. 

Miejsce wyznaczone do realizacji zajęć dydaktycznych 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…….. 

Nazwisko i imię (posiada PWZ pielęgniarki/położnej)………………….…………………. 

Tel. komórkowy………………. 

E-mail……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryterium oceny 

 

Punkty 

 

Liczba 

otrzymanych 

punktów 

Wykształcenie 

personelu 

 

Mgr pielęgniarstwa/położnictwa 3  

Licencjat pielęgniarstwa/ położnictwo 2  

Inne studia wyższe ....................................... 2  

Średnie zawodowe 1  

Staż pracy w 

zakresie nauczanego 

przedmiotu 

 

Powyżej 5 lat 3  

3-5 lat 2  

Poniżej 3 lat 1  

Uprawnienia 

pedagogiczne 

 

Posiada 2  

W trakcie kursu 1  

Nie posiada 0  

Szkolenie 

podyplomowe 

 

Specjalizacja (jaka?)  

 

………………………. 

3  

Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego 

przedmiotu  

 

………………………………… 

2  

Inne szkolenia (jakie?)  

 

.................................. 

1  

Brak 0  

Doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć ze 

studentami 

 

Powyżej 5 lat 3  

3-5 lat 2  

Poniżej 3 lat 1  

Brak 0  

SUMA PUNKTÓW  

Liczba punktów ogółem:  

Kryteria oceny:  

14 - 8 pkt. – opiekun spełnia kryteria dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych 

7 - 5 pkt. – opiekun spełnia warunkowo kryteria dotyczące prowadzenie zajęć dydaktycznych 

4 - 0 pkt – opiekun nie spełnia kryteriów dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych 
 

* wybór kierunku proszę zaznaczyć przez wstawienie znaku X w rubryce; ** proszę właściwe podkreślić  

 

 

 

Podpis osoby dokonującej oceny 

 



Załącznik nr 2. 

 

Karta kryteriów doboru kadry dydaktycznej (opiekunów), zatrudnianej na podstawie umów 

cywilnoprawnych, do prowadzenia zajęć praktycznych 

 
Nazwa placówki………………………… 

Kierunek studiów*  Pielęgniarstwo     Położnictwo 

**Studia stacjonarne/niestacjonarne/ pierwszego/drugiego stopnia  

Rok studiów/semestr………………………. 

Przedmiot……………………………………… 

Liczba godzin zajęć praktycznych/praktyk zawodowych……….……..………. 

Miejsce wyznaczone do realizacji zajęć praktycznych/praktyk zawodowych (oddział, poradnia itd.) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………….. 

Nazwisko i imię (posiada PWZ pielęgniarki/położnej)………………….…………………. 

Tel. Komórkowy………………. 

E-mail……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryterium oceny 

 

Punkty 

 

Liczba 

otrzymanych 

punktów 

Wykształcenie 

personelu 

 

Mgr pielęgniarstwa/położnictwa; studia inne 

wyższe mgr związane z realizowanym 

przedmiotem 

4  

Licencjat pielęgniarstwa/ położnictwo 1  

Nie posiada studiów wyższych 0  

Staż pracy w zakresie 

nauczanego przedmiotu 

 

Powyżej 5 lat 1  

Poniżej 5 lat 0  

Uprawnienia 

pedagogiczne 

 

Posiada 2  

W trakcie kursu 1  

Nie posiada 0  

Szkolenie podyplomowe 

 

Specjalizacja związana z realizowanym 

przedmiotem (jaka?)  

 

………………………. 

2  

Inna specjalizacja (jaka?)  

 

………………………. 

1  

Kursy kwalifikacyjne (jakie?) 

 

………………………………… 

1  

Kursy specjalistyczne (jakie?)  

 

.................................. 

1  

Inne uwagi o 

nauczycielu 

potwierdzające 

kwalifikacje do jego 

zatrudnienia 

 

SUMA PUNKTÓW  

Liczba punktów ogółem:  

Kryteria oceny:  

12 - 7 pkt. – opiekun spełnia kryteria dotyczące prowadzenia zajęć praktycznych / praktyk zawodowych  

6 - 4 pkt. – opiekun spełnia warunkowo kryteria dotyczące prowadzenie zajęć praktycznych / praktyk 

zawodowych  

3 - 0 pkt – opiekun nie spełnia kryteriów dotyczących prowadzenia zajęć praktycznych / praktyk 

zawodowych  
 

* wybór kierunku proszę zaznaczyć przez wstawienie znaku X w rubryce; ** proszę właściwe podkreślić  

 

 

 

Podpis osoby dokonującej oceny 


