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OGŁOSZENIE 

o naborze do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na stanowisko członka Komisji  
Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  
 
Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 
przesłać na adres anna.kuklinska@krd.edu.pl do dnia 25 maja 2018 roku do godz. 23:59. 
Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: "Komisja Dyscyplinarna przy RGNiSW”. 
 
Wymagania: 
Członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego może być 
osoba, która: 
• posiada status doktoranta,  
• spełnia wymagania określone w art. 46a ust. 3 pkt 1-3 Ustawy ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

 
Podstawa działania: 
Zgodnie z art. 143 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Komisja Dyscyplinarna pocho-
dzi z wyboru. Tryb wyboru określa regulamin uchwalony przez Radę. Kadencja Komisji dyscypli-
narnej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia. 
 
Podstawą funkcjonowania są art. 139 – 150 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu 
wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz.U. poz. 1430). 
 
Skład: 
Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy RG liczy 62 członków, w skład 
której wchodzą: 51 nauczycieli akademickich , 8 studentów i 3 doktorantów. 
 
Zadania: 
Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania. Komisja ta rozstrzyga samodzielnie 
wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych or-
ganów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii 
komisji do spraw etyki w nauce. Postanowienia  i orzeczenia składu orzekającego komisji zapa-
dają zwykłą większością głosów. 
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Komisja orzeka w sprawach nauczycieli akademickich podlegających odpowiedzialności dyscy-
plinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności 
zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń 
służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie 
dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec 
studentów i innych nauczycieli akademickich. 
 
Komisja rozpatruje odwołania stron od orzeczeń uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 
nauczycieli akademickich. Ponadto, zgodnie z  § 12  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu 
wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych także zażalenia na postanowienie o umorzeniu 
postępowania dyscyplinarnego. 
 
Tryb procedowania Zarządu Krajowej Reprezentacji podczas naboru określa Regulamin Prac  
Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stan-
owisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów Kolegialnych z dnia 18 kwietnia 
2018 roku, dostępny na stronie internetowej http://www.krd.edu.pl w zakładce „Dokumenty”.   
 
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Krajowa Reprezentacja 
Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 w Warszawie. Dane przetwarzane 
będą w celu realizacji procesu rekrutacji członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922), kandydat ma prawo dostępu do 
danych oraz do ich poprawiania. 
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