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Załącznik nr 4 
DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO ZAJMOWANIA STANOWISK 

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH 

ORAZ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO ZAJMOWANIA STANOWISK 

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIAŁACH 
 

Tabela 5a  

Dziedzina nauk rolniczych 

Dyscypliny: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo 

Dyscypliny spoza w/w dziedzin: architektura i urbanistyka; inżynieria chemiczna; nauki chemiczne; nauki o ziemi i  środowisku. (ocena pracowników zgodna 

z kryteriami w/w dziedzin) 

Stanowisko badawcze 

 

ASYSTENT 
ADIUNKT PROFESOR UCZELNI 

1) co najmniej 50 pkt. za publikacje 

oryginalne i przeglądowe z list A wykazu 

MNiSW, w tym co najmniej 25 pkt. 

uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor, 

2) znajomość języka angielskiego w stopniu 

umożliwiającym prowadzenie zajęć 

dydaktycznych.  

 

1) co najmniej 150 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 60 pkt. w 

okresie 5 lat przed złożeniem wniosku, 

2) co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor, 

3) co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF, 

4) odbycie nieprzerywanego, co najmniej 3-miesięcznego 

zagranicznego stażu naukowego w renomowanym ośrodku 

naukowym. 

 

1) co najmniej 750 pkt. MNiSW, 

2) co najmniej 300 pkt. jako pierwszy autor, 

3) co najmniej 550 pkt. w czasopismach z IF,  

4) kierownik min. 1 projektu badawczego o 

wartości powyżej 200 000 zł lub co najmniej 

3 złożonych projektów badawczych na 

powyższą kwotę, które uzyskały pozytywną 

ocenę, 

5) w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku 

prowadzenie badań naukowych przez okres 

łącznie 4 miesięcy w renomowanych 

zagranicznych ośrodkach naukowych. 

Stanowisko badawczo-dydaktyczne 

ASYSTENT ADIUNKT PROFESOR UCZELNI 

1) co najmniej 50 pkt. za publikacje 

oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu 

MNiSW, w tym co najmniej 25 pkt. 

uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor, 

2) znajomość języka angielskiego w stopniu 

umożliwiającym prowadzenie zajęć 

dydaktycznych.  

 

1) co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt. w 

okresie 5 lat przed złożeniem wniosku, 

2) co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor, 

3) co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF, 

4) co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co 

najmniej 3-miesięczny staż krajowy. 

W całym dorobku: 

1)  co najmniej 450 pkt. MNiSW,  w tym co 

najmniej 200 pkt.  w czasopismach z list 

MNiSW posiadających IF, w tym co najmniej 

100 pkt.  jako pierwszy autor, 

2) a) kierownik 1 lub wykonawca co najmniej 2 

projektów badawczych   

lub 

b) co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny i 

wykonawca 1 projektu badawczego  

lub 

c) wykonawca w 3 złożonych i pozytywnie 

ocenionych projektach badawczych. 

 



Stanowisko dydaktyczne 

ASYSTENT ADIUNKT PROFESOR UCZELNI 

1) co najmniej 5 lat doświadczenia 

dydaktycznego na uczelni wyższej. 

 

 

W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku: 

1) a) autor  co najmniej 2 skryptów dydaktycznych  

lub 

b) jednej monografii, w których wnioskodawca ma udział co 

najmniej 50%, 

lub 

c) autor  co najmniej 4 publikacji popularno-naukowych, w 

tych w których wnioskodawca ma udział co najmniej 50%, 

2) co najmniej 10 lat doświadczenia dydaktycznego na uczelni 

wyższej. 

 

1) w całym dorobku kierownik co najmniej 1 

zewnętrznego projektu dydaktycznego, 

2) w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku 

autor co najmniej 2 skryptów 

dydaktycznych/podręczników//monografii, w 

których wnioskodawca ma udział co najmniej 

50%, 

3) w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku 

autor co najmniej 4 publikacji popularno-

naukowych, w tych w których wnioskodawca 

ma udział co najmniej 50%, 

4) co najmniej 20 lat doświadczenia 

dydaktycznego na uczelni wyższej. 

 

ASYSTENT KLINICZNY 

(weterynaria) 

ADIUNKT KLINICZNY 

(weterynaria) 

 

1) tytuł zawodowy lek. wet., 

2) dorobek w zakresie nauczanego 

przedmiotu za okres 3 lat. 

1) tytuł zawodowy lek. wet., 

2) tytuł specjalisty w zakresie nauczanego przedmiotu, 

3) dorobek w zakresie nauczanego przedmiotu za okres 3 lat. 

 

Uwagi: 

- w tabeli 5a wskazano wartość punktów MNiSW obowiązującą do dnia 31.12.2018 r.; 

- za osiągnięcia od 01.01.2019 r. stosuje się przelicznik punktacji zamieszczony w tabeli 5b; 

- na wniosek dziekana w stosunku do kandydatów posiadających dorobek naukowy w innej dyscyplinie można stosować wymagania właściwe dla tej dyscypliny; 

- pod pojęciem projekt badawczy/dydaktyczny rozumie się realizowany na Uniwersytecie zewnętrzny projekt badawczy/dydaktyczny uzyskany w drodze 

konkursowej; 

- monografie, które zostały opublikowane po 1.01.2019 r., uzyskują punktację jedynie w przypadku ich opublikowania w wydawnictwach z list MNiSW; 

- 20% punktów z czasopism znajdujących się w bazie WoS może być zastąpiona punktami za uzyskane patenty; 

- jeśli w publikacji znajduje się informacja, że udział dwóch pierwszych autorów jest równocenny, drugi autor będzie traktowany tak samo jak pierwszy; 

- w przypadku wydawnictw, gdzie obowiązuje alfabetyczna kolejność autorów, jako pierwszy autor traktowana jest osoba z największym udziałem procentowym. 

 

 

                                                                                                                                  Tabela 5b 

 

Punktacja za publikacje 

od 1.01.2019 r. do 31 .12.2018 r. 

200 pkt. 50 pkt. 

140 pkt. 45 pkt. 

100 pkt. 35 pkt. 



80 pkt. 

(monografia) 

25 pkt. 

70 pkt. 30 pkt. 

40 pkt. 25 pkt. 

20 pkt. (z listy 

MNiSW) 

20 pkt. 

20 pkt. (spoza list) 15 pkt. 

 

 

 


