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Załącznik nr 4 

 

Wymagania i kwalifikacje zawodowe kandydatów  

na stanowisko profesora nadzwyczajnego  

1. Kandydat reprezentujący obszar wymieniony w pozycjach 1-7 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. 

U. Nr 179 poz. 1065) od momentu wszczęcia przez uprawnioną jednostkę postępowania w 

sprawie uzyskania stopnia doktora habilitowanego:  

1) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:  

a) jest autorem lub współautorem co najmniej 2 prac opublikowanych 

w czasopismach wymienionych na liście Journal Citation Reports (JCR) i/lub ERIH 

(wykaz A MNiSW); 

b) jest autorem lub współautorem co najmniej 3 prac opublikowanych w innych 

czasopismach zagranicznych lub polskich wymienionych w wykazie B MNiSW,  

c) jest autorem lub współautorem monografii,  

d) jest redaktorem lub współredaktorem opublikowanej pracy zbiorowej,  

e) aktywnie uczestniczy w promowaniu kadry naukowej, np. pełni lub pełnił funkcję 

promotora w przewodzie doktorskim; jest opiekunem doktoranta lub pełni (pełnił) 

funkcję opiekuna naukowego w projekcie naukowym;  

2) aktywnie uczestniczy w działalności dydaktycznej i uzyskuje pozytywne oceny 

w procesie ewaluacji;  

3) kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych lub 

wykazał się udokumentowaną aktywnością w aplikowaniu o środki na badania ze 

źródeł zewnętrznych;  

4) legitymuje się aktywnym uczestnictwem w działalności organizacyjnej Uniwersytetu 

lub (oraz) współpracą z otoczeniem gospodarczym.  

2. Kandydat reprezentujący obszar sztuki wymieniony w pozycji 8 załącznika do rozporzą-

dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. 

U. Nr 179 poz. 1065) od momentu wszczęcia przez uprawnioną jednostkę postępowania w 

sprawie uzyskania stopnia doktora habilitowanego:  

1) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:  

a) znacząco powiększył swój dorobek artystyczny odpowiadający kryteriom branym 

pod uwagę w trakcie oceny parametrycznej jednostek naukowych,  



75 

b) wykazał się aktywnością publikacyjną i może wykazać powiększenie swojego 

dorobku naukowego,  

c) aktywnie uczestniczy w promowaniu kadry naukowej np.: pełni lub pełnił funkcję 

promotora w przewodzie doktorskim; jest opiekunem doktoranta lub pełni funkcję 

opiekuna naukowego w projekcie naukowym;  

2) aktywnie uczestniczy w działalności dydaktycznej i uzyskuje pozytywne oceny 

w procesie ewaluacji;  

3) kieruje lub kierował projektem artystycznym (w szczególności po uzyskaniu stopnia 

dr hab.) współfinansowanym ze źródeł zewnętrznych lub wykazał się udokumentowa-

ną aktywnością w aplikowaniu o środki na badania ze źródeł zewnętrznych (koncerty, 

festiwale, konkursy, projekty);  

4) legitymuje się aktywnym uczestnictwem w działalności organizacyjnej Uniwersytetu 

lub (oraz) współpracą z otoczeniem gospodarczym.  

 

 


