
   
 

 
 
 

Stanowisko 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia „Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans  
na stanowiska: adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego 

w Politechnice Lubelskiej” 
 
 
 

 Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 10 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat   

u c h w a l a, co następuje: 

 
§ 1.   

 
 Senat Politechniki Lubelskiej przyjmuje „Zasady dotyczące opiniowania 

wniosków o awans na stanowiska: adiunkta, profesora nadzwyczajnego, 

profesora zwyczajnego w Politechnice Lubelskiej”, będące załącznikiem do 

niniejszego stanowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do projektu Stanowiska  

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

Zasady dotyczące opiniowania wniosków o awans na stanowiska:  
adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 
 

§ 1. 
 

Poniższe zasady stanowią podstawę działania Komisji ds. Rozwoju 
Kadry, zwanej dalej „Komisją” w zakresie opiniowania wniosków 
awansowych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych 
Politechniki Lubelskiej (z wyłączeniem dyscypliny Architektura  
i Urbanistyka). 
 

§ 2. 
 

Komisja rozpatruje wnioski awansowe przynajmniej jeden raz w roku  
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie semestru zimowego. Zatrudnienie na 
nowym stanowisku rozpoczyna się od semestru zimowego. 
 

§ 3. 
 

Osoba ubiegająca się o stanowisko pracownika naukowego lub 
naukowo-dydaktycznego składa do Rektora Politechniki Lubelskiej 
następujące dokumenty: 

- wniosek o awans wraz z wymaganymi załącznikami (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad), 

- informację dziekana wydziału o kandydacie do awansu wraz z opinią 
rady wydziału i bezpośredniego przełożonego (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad). 

 
§ 4. 

 
Komisja przy opiniowaniu wniosku awansowego osoby ubiegającej się 

o stanowisko pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego 
uwzględnia działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wyrażoną 
liczbą punktów. 
 
 



§ 5. 
 

Liczba punktów, o których mowa w § 4 wymagana do pozytywnego 
zaopiniowania przez Komisję nie może być mniejsza niż: 

- 25 pkt w przypadku wniosku osoby ubiegającej się o awans  
na stanowisko adiunkta, 

- 115 pkt w przypadku wniosku osoby ubiegającej się o awans  
na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

W przypadku opiniowania wniosku o awans na stanowisko profesora 
zwyczajnego Komisja nie bierze po uwagę dorobku punktowego. 
 

§ 6. 
 

Liczbę punktów, o których mowa w § 5 oblicza się według 
następujących zasad: 

 
1. W ramach działalności naukowej liczbę punktów oblicza się według zasad 

stosowanych przez MNiSzW, określonych w obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
działalność statutową, zgodnie z którym punkty przyznaje się za: 
- prace naukowe opublikowane w czasopismach naukowych, 
- monografie naukowe oraz podręczniki akademickie, 
- patenty, wzory użytkowe, 
- wdrożenia, 
- inne pozycje objęte punktacją zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW.  

Ponadto przyznaje się 8 pkt za każdego wypromowanego doktora. 
 

2. W ramach działalności dydaktycznej punkty przyznaje się za publikacje 
dydaktyczne (skrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące 
wiedzę itd.) według zasad dotyczących punktacji za monografie naukowe  
i podręczniki akademickie. 
 

3. W ramach działalności organizacyjnej punkty przyznaje się za pełnione 
funkcje (za każdy okres kadencji): 
-  rektora – 30 pkt, 
-  prorektora – 25 pkt, 
-  dziekana – 20 pkt, 
-  prodziekana – 15 pkt, 
-  przewodniczącego stałej komisji senackiej (wymienionej w § 24 ust. 3 

Statutu Politechniki Lubelskiej) i przewodniczącego uczelnianej komisji 
wyborczej – 10 pkt, 



-  przewodniczącego stałej komisji rady wydziału (wymienionej w § 28 
ust. 2 Statutu Politechniki Lubelskiej) i przewodniczącego wydziałowej 
komisji wyborczej – 5 pkt. 

 
§ 7. 

 
Liczba punktów za działalność naukową nie może stanowić mniej niż 

70% wymaganego progu punktowego. 
 

§ 8. 
 
Do dorobku nie wlicza się prac ze statusem „przyjęta do druku”,  

„praca po recenzjach”, itp. 
 

§ 9.  
 

W przypadku awansu pracowników Politechniki Lubelskiej 
uwzględniane są jedynie prace posiadające afiliację Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 10. 
 

W przypadku osób, które wcześniej były zatrudnione w innym 
zakładzie pracy uwzględnia się dorobek z afiliacją poprzedniego miejsca 
pracy. 
 

§ 11. 
 

Punkty za pracę naukową przypisywane są autorom w sposób 
następujący: 

1) autor samodzielnej pracy otrzymuje pełną punktację, 
2) jeżeli praca jest współautorska, każdy z autorów pracujących w 

Politechnice Lubelskiej otrzymuje taką samą liczbę punktów, 
stanowiących łącznie 100% punktacji  przyznawanej za daną pracę. 

 
§ 12. 

 
Przy opiniowaniu wniosków awansowych Komisja uwzględnia 

również: 
-  inne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, 
-  uczestnictwo w projektach, 
- wliczanie do minimum kadrowego dla kierunków kształcenia oraz 

uprawnień do nadawania stopni naukowych, 
- formę i wymiar zatrudnienia (podstawowe czy dodatkowe miejsce pracy, 

pełny czy niepełny wymiar czasu pracy). 



 
§ 13. 

 
Dziekan wydziału, w którym ma być zatrudniona osoba ubiegająca się  

o awans może przyznać dodatkowe punkty za aktywność i osiągnięcia  
w liczbie: 

-  3 pkt w przypadku ubiegania się o awans na stanowisko adiunkta, 
-  9 pkt w przypadku ubiegania się o awans na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego.  
 

§ 14. 
 

Kandydat na stanowisko adiunkta musi posiadać przynajmniej stopień 
naukowy doktora. 
 

§ 15. 
 

Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien posiadać 
przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.  
 

§ 16. 
 

Możliwe jest zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
osoby ze stopniem naukowym doktora na zasadach określonych w § 89 ust. 4 
Statutu Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 17. 
 

Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego musi posiadać tytuł 
naukowy profesora. 
 

§ 18. 
 

Pierwsze mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby 
nieposiadającej tytułu naukowego profesora następuje na okres ośmiu lat.  
 

§ 19. 
 

Jeżeli po okresie, o którym mowa w § 18 osoba nie uzyskała tytułu 
naukowego profesora lecz ma dorobek rokujący uzyskanie tego tytułu, tj. od 
ostatniego awansu uzyskała minimum 90 pkt i ma przynajmniej jednego 
wypromowanego doktora, Komisja opiniuje pozytywnie przedłużenie jej 
mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. 
 



§ 20. 
 

Jeżeli po okresie, o którym mowa w § 18 osoba nie spełnia warunków 
podanych w § 19 Komisja wnioskuje o zatrudnienie jej na stanowisku 
adiunkta lub stanowisku docenta.  
 

§ 21. 
 

Obowiązek weryfikacji kryteriów, podanych w niniejszych zasadach,  
w przypadku awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora 
zwyczajnego sprawuje senacka Komisja ds. Rozwoju Kadry. 
 

§ 22. 
 

Obowiązek weryfikacji kryteriów, podanych w niniejszych zasadach,  
w przypadku awansu na stanowisko adiunkta sprawują Wydziałowe Komisje 
ds. Rozwoju Kadry oraz Dziekani Wydziałów. 
 

§ 23. 
 

Decyzję o awansie podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Dziekana  
i Rady Wydziału oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry i uwzględnieniu 
specyfiki dyscypliny naukowej reprezentowanej przez osobę ubiegającą się  
o awans. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Zasad dotyczących opiniowania 
wniosków o awans na stanowiska: 

adiunkta, profesora nadzwyczajnego, 
profesora zwyczajnego  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 
WNIOSEK O AWANS NA STANOWISKO ........................................................ 
 
1. Dane osobowe 
 
Imię i Nazwisko ................................................. 
Stopień/tytuł naukowy ....................................... 
Katedra/Instytut ................................................. 
Wydział .............................................................. 
 
2. Kariera naukowa 
 

Uzyskany 
stopień/tytuł Rok uzyskania 

Nazwa jednostki,  
w której uzyskano 

stopień/tytuł 

Dyscyplina/dziedzina,  
w której uzyskano 

stopień/tytuł 
Mgr    
Dr    
Dr hab.    
Prof.    
 
3. Kariera zawodowa 
 

Nazwa zakładu pracy Okres zatrudnienia Stanowisko 
   
   
   
   
 
4. Liczba punktów za dorobek naukowy i dydaktyczny* 
 

Liczba punktów 

Aktywność 
naukowa 

Publikacje 
recenzo-

wane 

Monogr. 
naukowe, 
podręczn. 

akad., 
skrypty 

itp. 

Patenty  
i wzory 

użytkowe 
Wdrożenia 

Promotor-
stwo w 
przewo-

dzie 
doktor-

skim 

Inne Razem 

Do zatrudnienia na 
stanowisku 

adiunkta 

    
X 

  

Po zatrudnieniu na 
stanowisku 

adiunkta 

    
X 

  

Po zatrudnieniu na 
stanowisku prof. 

nadzw. 

       

 
 



5. Liczba punktów za dorobek organizacyjny* 
 

Funkcja 
 
Okres 
kadencji 

Rektor Prorektor Dziekan Prodziekan 
Przewodn. 

Komisji 
Senackiej 

Przewodn. 
Komisji 

Wydziałowej 

       
       

Razem  
 
6. Nagrody i wyróżnienia (wymienić w punktach)* 
 

1) .............................................. 
2) .............................................. 

 
7. Działalność organizacyjna (wymienić w punktach)* 
 

1) ............................................. 
2) ............................................. 

 
8. Oświadczenie 
 
Potwierdzam prawdziwość podanych informacji i oświadczam, że w przypadku 
zatrudnienia mnie na stanowisku ...................................... wyrażam zgodę na wliczenie 
mnie do minimum kadrowego: 

- na kierunku ...................................... 
- do uprawnień do nadawania stopnia doktora/doktora habilitowanego 

......................................................... 
 
 
.......................................... 
    podpis kandydata 

 
 

……………………………………… 
Podpis Przewodniczącego 

Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry 
 
* - nie wypełniać w przypadku wniosku o awans na stanowisko profesora zwyczajnego 
 
Załączniki: 

- podanie o zatrudnienie, 
- kserokopia dyplomów uzyskania stopni/tytułów (w przypadku uzyskania stopnia/tytułu za granicą 

należy dołączyć tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego), 
- plan pracy na wnioskowanym stanowisku, 
- szczegółowy wykaz publikacji, patentów i wzorów użytkowych (z podziałem  

na okresy zatrudnienia na kolejnych stanowiskach) wraz z punktacją obliczoną według zasad 
stosowanych przez MNiSzW, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na działalność statutową (nie dotyczy wniosku o awans na stanowisko profesora 
zwyczajnego), 

- recenzje z przewodu doktorskiego (w przypadku wniosku o awans na stanowisko adiunkta) lub 
habilitacyjnego (w przypadku wniosku o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego), 

- autoreferat, 
- informacja dziekana wydziału – druk stanowiący załącznik nr 2 do „Zasad dotyczących opiniowania 

wniosków o awans na stanowiska: adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego  
w Politechnice Lubelskiej”  

- w przypadku wniosku o awans na stanowisko adiunkta należy dołączyć certyfikat potwierdzający 
znajomość języka obcego. 



Załącznik nr 2 
do Zasad dotyczących opiniowania 
wniosków o awans na stanowiska: 

adiunkta, profesora nadzwyczajnego, 
profesora zwyczajnego  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 
Informacja Dziekana Wydziału .............................................. o kandydacie do awansu 
 
Wniosek dotyczy zatrudnienia (stopień/tytuł, imię i nazwisko kandydata)  
 
…………………………………………………………… 
 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego/zwyczajnego* na podstawie umowy  
o pracę/mianowania* 
 
na podstawowym/dodatkowym* miejscu pracy w pełnym/niepełnym (podać jaka 
część)* wymiarze czasu pracy…………….. 
 
kandydat będzie/nie będzie* wliczany do minimum kadrowego dla następujących 
kierunków kształcenia: 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
kandydat będzie/nie będzie* wliczony do minimum kadrowego dotyczącego 
uprawnień do nadawania stopnia doktora (podać dyscyplinę): 
 
………………………………………………………………………………… 
 
kandydat będzie/nie będzie* wliczony do minimum kadrowego dotyczącego 
uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego (podać dyscyplinę): 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Rada Wydziału przyjęła wniosek o zatrudnienie na posiedzeniu w dniu 
…………………….  
z wynikiem: 
- uprawnionych do głosowania   ……….... 
 
- głosujących ogółem     ………… 
 
- w tym: za    ………… 
 
  przeciw    ………… 
 
  wstrzymujących się  …………  



Informacja bezpośredniego przełożonego o celowości utworzenia stanowiska: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………........... 
podpis bezpośredniego przełożonego 

 
 
 
 
Liczba przyznanych dodatkowych punktów przez Dziekana ………………………… 
 
Krótkie uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne uwagi: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
       data i podpis Dziekana 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 


