
 

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 21 maja 2018 r. 
 

w sprawie warunków ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego 
na stanowisko naukowo-dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2183 t.j. ze zm.) oraz § 60 ust. 2a i 2b statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się następujące warunki ubiegania się nauczycieli akademickich będących 
pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie o zatrudnienie na stanowiskach naukowo-dydaktycznych: 
    1) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest podstawowym miejscem pracy 
w rozumieniu ustawy w przypadku zatrudnienia na stanowiskach: asystenta i adiunkta; 
    2) nauczyciel akademicki posiada udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich trzech 
lat zatrudnienia w PWSZ w Koninie, a w szczególności: 

a) w przypadku stanowiska asystenta: publikacje o łącznej punktacji według zasad 
ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynoszącej co najmniej 50 pkt 
i jeden artykuł indeksowany w SCOPUS, 

b) w przypadku stanowiska adiunkta: publikacje o łącznej punktacji według zasad 
ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynoszącej co najmniej 75 pkt 
i dwa artykuły indeksowane w SCOPUS, 

c) w przypadku stanowiska profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego: publikacje 
o łącznej punktacji według zasad ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego wynoszącej co najmniej 100 pkt i trzy artykuły indeksowane w SCOPUS. 

2. Szczegółowe elementy oceny dorobku naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
do celów ubiegania się o zmianę zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko 
naukowo-dydaktyczne określa załącznik do zarządzenia. 
 
§ 2. 1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku naukowo-
dydaktycznym na zasadach określonych w zarządzeniu wraz z wnioskiem zobowiązany jest 
złożyć dorobek naukowy na nośniku elektronicznym. 
 2. Ocena dorobku naukowego (afiliacja, wartość naukowa itp.) podlega weryfikacji 
przez władze Uczelni. 
 
§ 3. 1. Decyzję o zatrudnieniu, w tym o okresie zatrudnienia na stanowisku naukowo-
dydaktycznym podejmuje Rektor, który zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych 
dokumentów. 
 2. Okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku naukowo-
dydaktycznym asystenta i adiunkta nie może być dłuższy niż dwa lata. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 
1 października 2018 r.   
                                                                                                       REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 



 

 
             Załącznik do zarządzenia Nr 26/2018  

Rektora PWSZ w Koninie z dnia 21 maja 2018 r.  

 

 Ocena dorobku naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 do celów ubiegania się o zmianę 

zatrudnienia ze stanowiska dydaktycznego na stanowisko naukowo-dydaktyczne 

 

Imię i nazwisko  

Miejsce zatrudnienia (katedra i zakład)  

Stanowisko:  

 

Dorobek naukowy 

Dorobek publikacyjny: 

 

Publikacje w czasopismach z list ministerialnych A (Indeksacja SCOPUS) 

(punktacja za artykuły zgodna z listami ministerialnymi)  

Punkty 

MNiSW 

1.  …. 

2.  …. 

 

Publikacje w czasopismach z listy ministerialnej B i C  

1.  …. 

2.  …. 

 

Publikacje naukowe w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma 

naukowego, (jeżeli stanowi kolejne numery czasopisma naukowego 

wykazanego na liście A i C) 

 

1.  …. 

2.  …. 

 

Publikacje w czasopismach nie znajdujące się na liście MNiSW o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym  

1.  …. 

2.  …. 

 

Monografie naukowe autorskie (25 pkt.), monografie wybitne (50 pkt.) 

(warunki określone w: Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016), 

monografie wieloautorskie 

1.  …. 

2.  …. 

 

Razem:  

 



 

 

 

Inna działalność naukowa:  

Patenty 

1.  …. 

2.  .… 

Granty międzynarodowe, krajowe, uczelniane, lokalne 

1.  …. 

2.  .… 

Staże naukowe: zagraniczne lub krajowe 

1.  …. 

2.  .… 

Członkostwo  w towarzystwach naukowych  

1.  …. 

2.  .… 

Pełnienie funkcji w czasopismach naukowych 

1.  …. 

2.  .… 

Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy samorządowe   

i instytucje państwowe krajowe i zagraniczne  

1.  …. 

2.  .… 

Organizacja lub współorganizacja międzynarodowych i krajowych konferencji, sympozjów, 

kongresów lub warsztatów 

1.  …. 

2.  .… 

Wdrożenia  

1. ……… 

2. ……... 

  


