Załącznik do Uchwały nr 11
z dnia 21.02.2014 r.

DODATKOWE WYMOGI ZATRUDNIENIA I AWANSOWANIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI UMK
zgodnie z § 13 Uchwały Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r.1

1. STANOWISKO ASYSTENTA (ustawowe wymogi uzyskania stopnia dr2; wymogi uchwały Senatu UMK nr 9 z dn.
22.01.2013 r. nt. polityki osobowej3)
 liczba punktów za publikacje naukowe: ≥ 30 pkt.
 liczba publikacji naukowych w recenzowanym czasopiśmie na liście B lub A: ≥ 3
 udział w konferencjach ogólnopolskich z referatem lub posterem: ≥ 1
 udział w projektach badawczych: ≥ 1
2. STANOWISKO ADIUNKTA (wymogi uchwały Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r. nt. polityki osobowej; w przypadku
przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dodatkowo: ustawowe wymogi uzyskania stopnia dr hab.4; kryteria
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego5)
 liczba punktów za publikacje naukowe: ≥ 75 pkt.
 liczba punktów po uzyskaniu stopnia doktora: ≥ 45 pkt.;
 liczba publikacji naukowych w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym: ≥ 5, w tym w
czasopismach na liście A ≥ 1 lub na liście B (co najmniej 7 pkt.) ≥ 2
 cytowania, co najmniej w bazie GoogleScholar
 udział w konferencjach ogólnopolskich z referatem lub posterem: ≥ 3
 udział w konferencjach międzynarodowej z referatem lub posterem: ≥ 1
 udział w projektach badawczych jako wykonawca: ≥ 1
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Uchwała Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r. § 13. Rada wydziału na wniosek dziekana może określić w drodze uchwały
dodatkowe wymogi zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich, uwzględniające specyfikę wydziału, a w szczególności
dotyczące aktywności naukowej, o ile nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą.
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Ustawa o stopniach … Art. 11. 1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku
publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o
zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących
finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna
prezentacja dzieła artystycznego.
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Uchwała Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r. § 11. 6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada
stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra lub lekarza oraz wykazuje predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej
potwierdzone opinią promotora lub opiekuna naukowego, albo kierownika jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona.
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Ustawa o stopniach …Art. 16. 1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora
oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój
określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.
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Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.§ 3. Kryteria
oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują: pkt. 5) w obszarze nauk przyrodniczych, nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej: a) autorstwo lub współautorstwo
publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), b) udzielone patenty
międzynarodowe lub krajowe, c) wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę, w tym te, które zostały
wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.
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3. STANOWISKO PROF. NADZW. (powiązane z ustawowymi wymogami uzyskania tytułu profesora6, wymogami
uchwały Senatu UMK nt. polityki osobowej,7,8)
 liczba punktów za publikacje naukowe: ≥ 300 pkt.
 liczba punktów za publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia dr hab.: ≥ 80 pkt
 liczba publikacji w czasopismach znajdujących się na liście A ≥5 lub A ≥ 2 i B (co najmniej 7 pkt.) ≥8
 liczba publikacji w czasopismach znajdujących się na liście A po uzyskaniu stopnia dr. hab.: ≥1
 liczba cytowań (bez autocytowań) w bazie:
- Web of Science: ≥ 1
- Scopus: ≥ 1
- indeks h:
- Web of Science: ≥ 1
- Scopus: ≥ 1
- rozwój kadry naukowej:
- liczba wypromowanych doktorów lub otwartych przewodów doktorskich: ≥ 1
- liczba prowadzonych projektów badawczych jako kierownik (MNiSW, NC, inne): ≥ 1
- udokumentowany udział w międzynarodowej współpracy naukowej: ≥ 1
4. STANOWISKO PROF. ZW. (powiązane z wymogami uchwały Senatu UMK nt. polityki osobowej9)
- liczba punktów za publikacje naukowe: ≥ 450,
- liczba punktów za publikacje naukowe po uzyskaniu tytułu prof.: ≥ 100
- liczba publikacji w czasopismach znajdujących na liście A: ≥ 7 lub A: ≥ 3 i B (co najmniej 7 pkt.) ≥11, w tym
po uzyskaniu tytułu prof. na liście A ≥ 1
- liczba cytowań (bez autocytowań) w bazie:
- Web of Science: ≥ 2
- Scopus: ≥ 2
- indeks h:
- Web of Science: ≥ 2
- Scopus: ≥ 2
- rozwój kadry naukowej:
- liczba wypromowanych doktorów: ≥ 3
- liczba prowadzonych projektów badawczych jako kierownik (MNiSW, NC, inne): ≥ 2
- udział w międzynarodowych projektach badawczych: ≥ 1
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Ustawa o stopniach …Art. 26. 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora
habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a,
oraz:
1. ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów
krajowych i zagranicznych;
3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora
pomocniczego w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w
charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
4. odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
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Uchwała Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r. § 11. 1. Na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego
mianuje rektor na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu. § 11. 2 Na
stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba, która legitymuje się znacznymi i twórczymi osiągnięciami w
pracy naukowej (artystycznej) oraz osiągnięciami w pracy dydaktycznej i kształceniu młodej kadry, potwierdzonymi uzyskaniem
stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz późniejszym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
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Uchwała Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r. § 12. 5. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora następuje na okres do pięciu lat. Po upływie okresu zatrudnienia
osoba nieposiadająca tytułu naukowego może być, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, o którym mowa w art. 118a
ustawy:
1. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, jeżeli została podjęta przez właściwą radę
wydziału uchwała popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora lub w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych
potrzebami naukowymi i dydaktycznymi Uniwersytetu oraz osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi,
2. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres nie przekraczający pięciu lat,
3. zatrudniona na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony lub określony.
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Uchwała Senatu UMK nr 9 z dn. 22.01.2013 r. § 11. 1. Na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego
mianuje rektor na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu. § 11. 2. Mianowanie
na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy profesora następuje na czas
nieokreślony, a w uzasadnionych przypadkach także na czas określony.
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