UCHWAŁA Nr 32/2015
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych
Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
1. Zatrudnienie na stanowiskach adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora
zwyczajnego może mieć miejsce po łącznym spełnieniu trzech warunków:
1) najwcześniej po upływie trzech miesięcy od daty uzyskania stopnia naukowego lub
tytułu naukowego;
2) w odniesieniu do:
a) doktorów i doktorów habilitowanych po opublikowaniu trzech artykułów
naukowych lub książki (monografii, podręcznika) w przypadku nauk
humanistycznych lub społecznych, a w przypadku innych nauk jednego
artykułu

posiadającego

Impact

Factor

lub

dwóch

opracowań

obcojęzycznych w publikacjach zbiorowych o zasięgu międzynarodowym
lub książki (monografii, podręcznika), albo uzyskania grantu zagranicznego
lub krajowego, albo
b) osób, które uzyskały tytuł naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych lub
społecznych czterech publikacji (artykułów) lub książki (monografii,
podręcznika) albo grantu krajowego lub zagranicznego, a w przypadku
innych nauk dwóch artykułów posiadających Impact Factor lub trzech
opracowań obcojęzycznych w publikacjach zbiorowych o zasięgu
międzynarodowym lub książki (monografii, podręcznika) albo grantu
krajowego lub zagranicznego;
3) złożenia projektu badawczego do instytucji krajowych uwzględnianych przy
obliczaniu dotacji podstawowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, instytucji zagranicznych lub międzynarodowych w charakterze
kierownika projektu, kierownika modułu projektu albo głównego wykonawcy
projektu.
2. Dorobek naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się odpowiednio:
1) w przypadku awansu na stanowisko adiunkta – od daty obrony rozprawy doktorskiej;

2) w przypadku awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego – od daty złożenia
wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania
o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
3) w przypadku awansu na stanowisko profesora zwyczajnego – od daty złożenia
wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania
o nadanie tytułu profesora.
§2
W przypadku osób spoza Uniwersytetu zatrudnianych po raz pierwszy na stanowisku
adiunkta, profesora nadzwyczajnego albo profesora zwyczajnego, zobowiązuje się je do
złożenia projektu badawczego do instytucji krajowych uwzględnianych przy obliczaniu
dotacji podstawowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji
zagranicznych lub międzynarodowych, nie później niż 3 lata od daty zatrudnienia, a w
przypadku, gdy okres zatrudnienia jest krótszy, w tym okresie. Zobowiązanie to podlega
wpisowi do umowy o pracę lub aktu mianowania.
§3
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i w § 2, nie dotyczy osób, które osiągnęły
wiek emerytalny, a także osób, którym przyznano dofinansowanie na projekt, którego były
kierownikiem, kierownikiem modułu projektu albo głównym wykonawcą projektu, w ramach
zatrudnienia na Uniwersytecie odpowiednio przed uzyskaniem awansu na stanowisko
adiunkta, profesora nadzwyczajnego albo profesora zwyczajnego.
§4
Uchwałę stosuje się do osób, w stosunku do których nie wszczęto jeszcze postępowań
konkursowych.
§5
Traci moc Uchwała Nr 7/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia
zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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