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Wniosek o awans na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta  

dla nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

 

 

 

 

Jego Magnificencja 

prof. dr hab. Ryszard Koziołek 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 

 

 

 

Szanowny Panie Rektorze, 

 

 

zwracam się z prośbą o ocenę mojego dorobku naukowego i dydaktycznego umożliwiającą 

awans na stanowisko profesora uczelni / adiunkta* w oparciu o dane zawarte w Portalu 

Pracownika (pp.us.edu.pl).    

Do wniosku załączam wymagane opinie**:…. 

Jednocześnie oświadczam, że poniższe informacje są prawdziwe. 

 

Z wyrazami szacunku 

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

Data i podpis pracownika  

 
* Niepotrzebne skreślić 
** Uwaga: Do wniosku należy dołączyć opinie: 

1. Dziekana/ Dyrektora/ Kierownika jednostki niebędącej wydziałem 
2. Dyrektorów(a) Instytutów(u) właściwego dla dyscyplin(y), w których(ej) pracownik złożył 

oświadczenie aktualne na dzień składania wniosku 

3. Dyrektora kierunku studiów, na którym pracownik prowadził zajęcia w latach 2017-2020 
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I 
Imię, nazwisko  

 

II 
Nr pracowniczy  

 

III 
Wydział:  

 

IV 
Instytut  

 

V 
Stopień naukowy  

 

 

KRYTERIA 

KWALIFIKACYJNE 

(wypełnia wnioskujący, 

wybiera te, które go 

dotyczą) 

POTWIERDZENIE 

Wypełnia 

wnioskujący 

PUNKTACJA (wypełnia komisja lub jednostka 

weryfikująca) 

1 

W wyniku ostatniej oceny 

okresowej nauczyciela 

akademickiego, jakiej 

zostałem poddany 

uzyskałem ocenę 

bezwarunkowo 

pozytywną  

(dotyczy dr i dr hab.) 

Zaznaczyć zgodnie 

z PP 

Brak formalny 

wyłączający możliwość 

awansu; spełnienie 

kryterium 1pkt 

 

2 

Średnia ocen ze 

wszystkich zbiorczych 

wyników ankiet oceny 

pracy dydaktycznej 

nauczyciela 

akademickiego 

przeprowadzanych w 

latach 2017-2020  

(dotyczy dr i dr hab.) 

Wpisać zgodnie z 

PP i załączyć 

export danych z PP 

Brak formalny 

wyłączający możliwość 

awansu; spełnienie 

kryterium 1pkt 

 

3 

Publikacje naukowe (min. 

3) opublikowane w 

okresie 2017 - 2020 

punktowane powyżej 

poziomu odcięcia dla 

dyscypliny zgodnie z §5 

ust. 1 pkt. 3 zarządzenia 

(dotyczy dr hab.) 

Indywidualne osiągnięcia 

artystyczne z grupy 1-7 

wg załącznika do 

rozporządzenia w sprawie 

ewaluacji zgodnie z §5 

ust. 1 pkt. 3 zarządzenia 

(dotyczy dr hab.) 

Podać liczbę 

publikacji/ 

osiągnięć 

artystycznych 

spełniających 

kryterium i załączyć 

export danych z PP 

Brak formalny 

wyłączający możliwość 

awansu; spełnienie 

kryterium 1pkt 
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4 

Kierowanie projektami 

naukowymi/ 

artystycznymi/ 

dydaktycznymi  

(dotyczy dr hab. oraz dr) 

 

Podać liczbę 

kierowanych 

projektów i 

załączyć export 

danych z PP 

 

Za każdy kierowany 

projekt spełniający 

kryterium 1 pkt 

 

5 

Monografia autorska lub 

cykl powiązanych 

tematycznie artykułów 

naukowych 

opublikowanych po 

uzyskaniu stopnia 

doktora, w których 

wnioskodawca jest 

jedynym lub pierwszym 

autorem lub autorem 

korespondencyjnym, 

punktowanych powyżej 

poziomu odcięcia dla 

dyscypliny zgodnie z §5 

ust. 1 pkt 5a zarządzenia 

(dotyczy dr) 

Indywidualne osiągnięcia 

artystyczne z grupy 1-7 

wg załącznika do 

rozporządzenia w sprawie 

ewaluacji zgodnie z §5 

ust. 1 pkt. 5b zarządzenia 

(dotyczy dr) 

Podać liczbę i 

określić rodzaj 

publikacji/ 

osiągnięć 

spełniających 

kryterium i załączyć 

export danych z PP 

Za każdą monografię 

autorską / cykl 

powiązanych 

tematycznie publikacji/ 

osiągnięcie spełniające 

kryterium 1 pkt 

 

6 

Potwierdzone staże (min. 

1 msc.) w innych 

jednostkach krajowych i 

zagranicznych  

(dotyczy dr) 

 

Załączyć 

potwierdzenia z 

innych jednostek 

 

 

Za każdy potwierdzony 

staż 1 pkt 

 

7 

Publikacje naukowe 

(min.1) opublikowane w 

okresie 2017 - 2020 

punktowane powyżej 

poziomu odcięcia dla 

dyscypliny zgodnie z §6 

ust. 1 pkt. 3 zarządzenia 

(dotyczy dr) 

Osiągnięcia artystyczne z 

grupy 1-7 wg załącznika 

do rozporządzenia w 

sprawie ewaluacji zgodnie 

z §6 ust. 1 pkt. 3 

zarządzenia (dotyczy dr) 

Podać liczbę 

publikacji/ 

osiągnięć 

artystycznych 

spełniających 

kryterium i załączyć 

export danych z PP 

Brak formalny 

wyłączający możliwość 

awansu; spełnienie 

kryterium 1pkt 

 

8 
Wstępna weryfikacja formalna wniosku przez 

DSOS  

 

Pozytywna/ negatywna 

 

9 Suma punktów (wypełnia komisja)  

 

 

 

10 
Opinia Dziekana/ Dyrektora/ Kierownika 

jednostki 

 

Pozytywna/ negatywna 
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11 Opinia Dyrektora(ów) Instytutu (ów) 

 

Pozytywna/ negatywna 

 

12 

 

Opinia Dyrektora(ów) kierunku 

 

Pozytywna/ negatywna 

13 Opinia komisji 

 

Pozytywna/ negatywna  

 

14 Decyzja Rektora 

 

Pozytywna/ negatywna  

 

 


