
Załącznik do Zarządzenia nr 103/2020 

 

………………………. 
(Data złożenia wniosku) 

 

W N I O S E K 

o awans nauczyciela akademickiego na stanowisko: 

 profesora uczelni 

 adiunkta 

 

w grupie pracowników: 

 badawczych 

 badawczo-dydaktycznych 

 dydaktycznych 

 

1. Dane ogólne: 

 
1 dotyczy nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych i badawczo-

dydaktycznych. 
2 zaznacz właściwe. 

 

Do wniosku załączam: 

Grupa pracowników dydaktycznych: 

1. Wykaz osiągnięć dydaktycznych potwierdzony przez właściwego dziekana;  

2. Wykaz zrealizowanych projektów dydaktycznych potwierdzony przez Dział 

Funduszy Europejskich.  

 

 

 

Grupa pracowników badawczych:  

1. Wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych:  

1) Wykaz publikacji naukowych z okresu ostatnich 5 lat kalendarzowych od daty 

złożenia wniosku, potwierdzony przez Bibliotekę Uniwersytecką 

 

2) Wykaz przyznanych patentów na wynalazki lub prawa ochronne na wzory 

użytkowe z okresu ostatnich 5 lat kalendarzowych od daty złożenia wniosku, 

potwierdzony przez Sekcję Projektów Wdrożeniowych 

 

 

3) Wykaz realizowanych projekty obejmujących badania naukowe lub prace  

1. Imię i Nazwisko  

2. Pesel  

3. Numer ORCID  

4. 

Stopień naukowy nadany w dziedzinie nauki i 

dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie 
 

Stopień w zakresie sztuki nadany w dziedzinie 

sztuki i dyscyplinie artystycznej 
 

51. 

Dyscyplina/dyscypliny naukowe/artystyczne zgodne 

ze złożonym ostatnim oświadczeniem o zaliczeniu 

do liczby N, udział % 

 

6. Instytut/Katedra  

7. 

W wyniku ostatniej oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego, jakiej zostałem poddany uzyskałem 

ocenę pozytywną 

TAK/NIE2 



rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym z okresu ostatnich 5 lat 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku, potwierdzony przez Dział Nauki 

 

4) Wykaz dzieł lub wykonań artystycznych w dyscyplinach sztuki muzyczne oraz 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki z okresu ostatnich 5 lat 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku, potwierdzony przez bezpośredniego 

przełożonego. 

 

 

2. Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry z okresu ostatnich 5 lat 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku, zgodnie z załączonym wykazem 

potwierdzonym przez bezpośredniego przełożonego. 

 

 

 

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych: 

1. Wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych:  

1) Wykaz publikacji naukowych z okresu ostatnich 5 lat kalendarzowych od daty 

złożenia wniosku, potwierdzony przez Bibliotekę Uniwersytecką 

 

2) Wykaz przyznanych patentów na wynalazki lub prawa ochronne na wzory 

użytkowe z okresu ostatnich 5 lat kalendarzowych od daty złożenia wniosku, 

potwierdzony przez Sekcję Projektów Wdrożeniowych 

 

 

3) Wykaz realizowanych projekty obejmujących badania naukowe lub prace 

rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym z okresu ostatnich 5 lat 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku, potwierdzony przez Dział Nauki 

 

 

4) Wykaz dzieł lub wykonań artystycznych w dyscyplinach sztuki muzyczne oraz 

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki z okresu ostatnich 5 lat 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku, potwierdzony przez bezpośredniego 

przełożonego. 

 

 

2. Wykaz osiągnięć w zakresie kształcenia kadry z okresu ostatnich 5 lat 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku, zgodnie z załączonym wykazem 

potwierdzonym przez bezpośredniego przełożonego. 

 

 

3. Wykaz osiągnięć dydaktycznych potwierdzonym przez właściwego dziekana.  

4. Wykaz zrealizowanych projektów dydaktycznych potwierdzony przez Dział 

Funduszy Europejskich 

 

 

 
..………………………………………………… 

(data i podpis pracownika) 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym 

Na podstawie osiągnięć wykazanych w załącznikach do wniosku pracownik uzyskał 

………………… punktów. 

 

 
..………………………………………………… 

(data i podpis Dyrektora instytutu/Kierownika katedry) 

 
 


