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ZARZĄDZENIE NR 59/2019 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
z dnia 16 lipca 2019 r. 

 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska 

profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych 

Na podstawie art. 116 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z § 56 
ust. 3 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych może zostać 
zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz legitymująca się znaczącymi 
osiągnięciami dydaktycznymi lub zawodowymi i co najmniej 10-letnim zatrudnieniem na 
stanowisku nauczyciela akademickiego w szkolnictwie wyższym w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
 

§ 2 
1. Przez znaczące osiągnięcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 rozumie się 

w szczególności: 
1) autorstwo lub współautorstwo podręczników; 
2) prowadzenie badań naukowych przekładających się na dydaktykę; 
3) aktywny udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych; 
4) prowadzenie seminariów dyplomowych i wypromowanie co najmniej 30 

licencjatów, inżynierów lub magistrów; 
5) realizowanie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych w PWSZ 

w Koninie lub w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+; 
6) udział w międzynarodowych lub krajowych projektach dydaktycznych. 

2. Za znaczące osiągnięcie dydaktyczne może zostać uznane nadanie nauczycielowi 
akademickiemu Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 

 
§ 3 

1. Przez znaczące osiągnięcia zawodowe, o których mowa w § 1 rozumie się 
w szczególności: 
1) udział w zespołach eksperckich; 
2) wystąpienia w charakterze eksperta na konferencjach, seminariach lub sympozjach 

branżowych; 
3) wykonywanie ekspertyz na zamówienie podmiotów otoczenia społeczno-

gospodarczego; 
4) prowadzenie kursów lub szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników 

podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego. 
2. Za znaczące osiągnięcie zawodowe może zostać uznane co najmniej 20-letnie 

doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią. 
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§ 4 

1. Oceny spełnienia wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska 
profesora uczelni dokonuje Rektor, który może zasięgać opinii nauczycieli 
akademickich reprezentujących właściwą dziedzinę naukową. 

2. Na etapie oceny spełnienia wymagań kwalifikacyjnych uwzględnia się osiągnięcia 
dydaktyczne lub zawodowe z ostatnich pięciu lat, przy czym niezbędne jest łączne 
spełnienie pięciu warunków określonych w § 2 i § 3. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może odstąpić od warunków 
określonych w niniejszym zarządzeniu. 

 
§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. kształcenia. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 
2019 r. 
 
 
 

REKTOR 
                 /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 
 


