
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 95  Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 02.12.2016 r. 

 

Minimalne wymagania stawiane kandydatom przy zatrudnianiu i awansowaniu na poszczególne stanowiska 

nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
 

STANOWISKO 

ASYSTENT ADIUNKT 
PROF. NADZW. 

(pierwsze zatrudnienie) 

PROF. NADZW. 

(przedłużenie na czas nieokreślony) 
PROFESOR ZWYCZAJNY 

stopnień dr (wyjątkowo 
tytuł mgr lub 

lek. wet)  

stopień dr 
lub równorzędny 

stopień dr. hab. 
lub równorzędny 

stopień dr. hab. 
lub równorzędny 

tytuł profesora 

- min. 50 pkt. za prace 
oryginalne i przeglądowe 
z listy A wykazu MNiSW

1
,  

- w tym min. 25 pkt. za 
prace, w których 
kandydat jest pierwszym 
lub jedynym  autorem; 

- znajomość języka 
angielskiego w stopniu 
umożliwiającym 
prowadzenie zajęć 
dydaktycznych. 

 
W szczególnych 
przypadkach, 
uzasadnionych 
koniecznością 
zapewnienia realizacji 
zajęć dydaktycznych, 
Rada Wydziału może 
wyrazić zgodę na 
ogłoszenie konkursu z 
pominięciem w/w 
wymogów punktowych. 

 

- min. 120 pkt. za 
prace oryginalne i 
przeglądowe z listy 
A wykazu MNiSW,  

- w tym min. 60 pkt. 
za prace, w których 
kandydat jest 
pierwszym lub 
jedynym  autorem; 

- znajomość języka 
angielskiego w 
stopniu 
umożliwiającym 
prowadzenie zajęć 
dydaktycznych. 

 
 
 

- min. 500 pkt. za prace oryginalne i 
przeglądowe z listy A wykazu 
MNiSW,  

- w tym min. 250 pkt. za prace w 
których kandydat jest pierwszym 
lub jedynym  autorem, 

- w tym min. 50 pkt. po uzyskaniu 
stopnia doktora habilitowanego; 

- pełnienie funkcji opiekuna co 
najmniej jednej osoby 
przygotowującej rozprawę 
doktorską, promotora lub 
promotora pomocniczego; 

- kierownik min. 1-go zewnętrznego 
projektu badawczego lub innego 
albo min. 3 złożone  pozytywnie 
ocenione wnioski o zewnętrzne 
projekty badawcze lub inne. 

- uzyskanie tytułu profesora 
 
lub 
 
- nie mniej min. 120 pkt. za prace 

oryginalne i przeglądowe z listy A 
wykazu MNiSW opublikowane po 
ostatnim awansie 

- w tym min. 60 pkt. za prace w 
których kandydat jest jedynym, 
pierwszym lub  korespondencyjnym 
autorem; 

- pełnienie funkcji opiekuna lub 
promotora co najmniej drugiej osoby 
przygotowującej rozprawę 
doktorską; 

- kierownik min. 2-go zewnętrznego 
projektu badawczego lub innego 
albo min. 4 złożone  pozytywnie 
ocenione wnioski o zewnętrzne 
projekty badawcze lub inne. 

- nie mniej niż 800 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z 
listy A wykazu MNiSW,  

- w tym min. 100 pkt. po wszczęciu postępowania  
o uzyskanie tytułu profesora; 

- kierownik min. 3-go zewnętrznego projektu badawczego lub 
innego albo min. 5 złożonych  pozytywnie ocenionych 
wniosków o zewnętrzne projekty badawcze lub inne. 

- za osiągnięcia sprzed 1 stycznia 2013 r. stosuje się punktację wg listy A Załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.  
- jeśli w publikacji znajduje się informacja, że udział dwóch pierwszych autorów jest równocenny, drugi autor będzie traktowany tak samo jak pierwszy; 

W przypadku wszystkich postępowań awansowych wymagana jest pozytywna ocena okresowa w obszarze działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej i popularyzatorskiej; 
1 
Wykaz publikowany zgodnie art. 44 ust. 2 „Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) 


