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Wniosek o awans na stanowisko profesora uczelni lub adiunkta  

dla nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w grupie pracowników dydaktycznych  

 

 

Jego Magnificencja 

prof. dr hab. Ryszard Koziołek 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 

 
 

Szanowny Panie Rektorze, 

 

zwracam się z prośbą o ocenę mojego dorobku oraz awans na stanowisko profesora uczelni/adiunkta*  

w grupie pracowników dydaktycznych. 

W tym celu przedkładam zestawienie moich osiągnięć w pracy w okresie zatrudnienia na stanowisku 

dydaktycznym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach lub innej uczelni wyższej. 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe 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. Dyrektora kierunku studiów, na którym pracownik prowadził zajęcia w latach 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Imię, nazwisko, stopień/tytuł: 
 

 

Wydział/kolegium: 
 

 

Nr pracowniczy 
 

 

1.  

W wyniku ostatniej oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego uzyskałem/am ocenę 

bezwarunkowo pozytywną. 

TAK/NIE* 

2.  

Posiadam wymagane w kryteriach doświadczenie 

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach 

zatrudnienia w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach.1 

TAK/NIE* 

Jeżeli nie, proszę podać, gdzie i w jakim okresie 

wnioskujący/a zdobył/a doświadczenie 

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.2 

uczelnia 
forma  

zatrudnienia† 
okres 

   

   

   

   

3.  

Przez co najmniej trzy lata bezpośrednio 

poprzedzające dzień złożenia wniosku o awans 

byłem zatrudniony w grupie pracowników 

dydaktycznych. 

TAK/NIE* 

4.  

Średnia moich ocen z ankiety oceny pracy 

dydaktycznej nauczyciela akademickiego 

przeprowadzonych w latach akad. 2017/18-

2019/20 wynosi co najmniej 4,52, a wynik żadnej 

ankiety z tego okresu nie jest niższy niż 3,00.3 

TAK/NIE* 

5.  
Posiadam istotny, udokumentowany dorobek zdobyty w ramach zatrudnienia w grupie pracowników dydaktycznych 

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: 

a)  

autorstwo znaczących podręczników lub publikacji o charakterze dydaktycznym (np. artykuły popularnonaukowe, 

skrypty):4 

 
 

autorstwo znaczących elektronicznych materiałów dydaktycznych wspierających kształcenie na odległość:5 

 
 

b)  

realizacja grantów lub projektów o charakterze dydaktycznym:6 

 
 

c)  

aktywne uczestnictwo w organizacji kształcenia:7 

 
 

d)  

aktywne, długofalowe i twórcze zaangażowanie merytoryczne lub organizacyjne w działalność popularyzatorską 

o charakterze dydaktycznym (np. festiwale nauki, dni otwarte, wykłady/warsztaty  dla szkół, itp.):8 

 
 

e)  

osiągnięcia dydaktyczne w zakresie niewymienionym wyżej, a w szczególności: 

zdobyte nagrody lub certyfikaty w zakresie dydaktyki akademickiej:9 

 

 

sprawowanie opieki w ciągu ostatnich 3 lat akademickich poprzedzających złożenie wniosku o awans nad aktywnie 

działającymi kołami naukowymi i innymi podobnymi formami współpracy studenckiej:10 
 

 

sprawowanie opieki w ciągu ostatnich 3 lat akademickich poprzedzających złożenie wniosku o awans nad indywidualnymi 

studentami którzy w jej wyniku odnieśli udokumentowane sukcesy lub osiągnięcia:11 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
† a) umowa o pracę; b) umowa cywilnoprawna; c) praktyki w ramach studiów doktoranckich; 



 

 

inne:12 

 

 

 

6 Wstępna weryfikacja formalna wniosku przez DSOS 

 

Pozytywna/ negatywna 

  

7 Opinia Dziekana/ Dyrektora/ Kierownika jednostki 

 

Pozytywna/ negatywna  

 

8 Opinia komisji 

 

Pozytywna/ negatywna  

 

9 Decyzja Rektora 

 

Pozytywna/ negatywna 

 

 

Wnioskujący powinien w miarę możliwości udokumentować osiągnięcia, o których mowa w lit. d, e. 

Komisja ds. kształcenia i studentów ma prawo zwrócić się do wnioskującego o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących 

osiągnięć wskazanych we wniosku. 

 
1 Podane informacje będą weryfikowane w oparciu o dane kadrowe z systemu SAP. 
2 Do wniosku proszę dołączyć dokumenty poświadczające zdobycie tego doświadczenia. 
3 Podane informacje będą weryfikowane w oparciu o dane z Portalu Pracownika (pp.us.edu.pl). 
4 Proszę podać opis bibliograficzny każdej pozycji. 
5 Proszę zamieścić linki do materiałów. 
6 Proszę podać tytuł grantu/projektu, rolę pracownika, okres realizacji, instytucję finansującą. 
7 Proszę podać zakres, czas i efekty realizowanych działań. 
8 Proszę opisać realizowaną działalność popularyzatorską w szczególności podając jej formę, miejsce i czas. 
9 Proszę podać nazwę uzyskanej nagrody lub certyfikatu, datę uzyskania oraz nazwę instytucji przyznającej. 
10 Proszę podać nazwę organizacji, czas i formę sprawowanej opieki oraz opisać najważniejsze działania i osiągnięcia tej organizacji 

w danym okresie. 
11 Proszę podać imię, nazwisko i kierunek studiów studenta, nad którym sprawowana była opieka, jej czas, formę i zakres 

oraz osiągnięcia studenta zdobyte w ramach tej opieki. 
12 Proszę podać opis i datę uzyskania każdego osiągnięcia. 


