
 
 

75.0200.42.2015 

 

 

Zarządzenie nr 41 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 21 kwietnia 2015 roku 

 

w sprawie: składania przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego 

do zaliczenia go do minimum kadrowego poprzez aplikację minimum 

kadrowe do kierunków studiów (MKK) w systemie SAP  

 
 

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z art. 112a 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 

572, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W systemie SAP wprowadza się aplikację minimum kadrowe do kierunków studiów 

(MKK). 

2. Dane dotyczące minimum kadrowego dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych 

w podstawowej jednostce organizacyjnej wprowadza do aplikacji pracownik dziekanatu 

wskazany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Pracownik dziekanatu 

drukuje z systemu SAP częściowo wypełnione oświadczenie nauczyciela akademickiego 

upoważniające do zaliczenia go do minimum kadrowego oraz wprowadza do aplikacji 

MKK informacje otrzymane po uzupełnieniu i podpisaniu oświadczenia przez nauczyciela 

akademickiego. Pracownik dokonuje również weryfikacji poprawności złożonych 

oświadczeń oraz sprawdza wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji 

nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów. 

3. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest posiadać upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych pracowników wydziału, a dodatkowo musi mieć nadane uprawnienia 

do obsługi aplikacji MKK.  

Pracownik uzyskuje uprawnienia do obsługi aplikacji MKK po wypełnieniu  

odpowiedniego formularza pobranego ze strony internetowej Centrum Rozwoju 

Systemów Zintegrowanych UJ (https://www.sapiens.uj.edu.pl/download/formularz.pdf) 

i przesłaniu go do Działu Spraw Osobowych w celu weryfikacji. W formularzu, w polu 

„Inne uprawnienia niż wymienione powyżej” należy wpisać kod transakcji 

„ZHK_HZD_MKK” oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej. Po dokonaniu 

weryfikacji Dział Spraw Osobowych przekazuje formularz właściwej jednostce 

organizacyjnej.  

 

§ 2 

 

Wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczenia do minimum 

kadrowego zamieszczony jest w systemie SAP. 

 

https://www.sapiens.uj.edu.pl/download/formularz.pdf


§ 3 

 

Traci moc zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 maja 2012 roku  

w sprawie wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania 

do minimum kadrowego. 
 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 


