
Zarządzenie nr 77 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 15 września 2020 r. 

 

w sprawie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zatrudnienie 

na stanowisku profesora i profesora uczelni w Uniwersytecie w Białymstoku  

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 8 i § 89 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

Niniejsze Zarządzenie określa dokumenty, jakie powinien przedłożyć Rektorowi Uniwersytetu 

w Białymstoku kierownik jednostki organizacyjnej wraz z wnioskiem o zatrudnienie 

na stanowisku profesora i profesora uczelni.  

 

§ 2 

1. Do wniosku kierownika jednostki organizacyjnej o zatrudnienie na stanowisku profesora 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Uniwersytecie w Białymstoku na podstawie 

konkursu, należy dołączyć: 

1) podanie osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

2) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,  

3) podpisaną przez kierownika jednostki organizacyjnej i ubiegającego się o zatrudnienie 

na stanowisku profesora informację o kandydacie sporządzoną według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 

4) postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu tytułu profesora, 

5) protokół komisji konkursowej, 

6) wyciąg z protokołu rady, w przypadku gdy przepisy o utworzeniu jednostki 

organizacyjnej przewidują powołanie rady,  

7) inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Do wniosku kierownika jednostki organizacyjnej o zatrudnienie na stanowisku profesora 

uczelni osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Uniwersytecie w Białymstoku na podstawie 

konkursu należy dołączyć: 

1) podanie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

2) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, 

3) podpisaną przez kierownika jednostki organizacyjnej i ubiegającego się o zatrudnienie 

na stanowisku profesora uczelni informację o kandydacie sporządzoną według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 

4) kopię odpisu dyplomu doktora habilitowanego lub doktora, 

5) opinie o kandydacie sporządzone przez osoby powołane przez właściwą radę,  

6) protokół komisji konkursowej, 

7) wyciąg z protokołu rady, w przypadku gdy przepisy o utworzeniu jednostki 

organizacyjnej przewidują powołanie rady,  

8) inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Zatrudnienie na stanowisku profesora osoby zatrudnionej w Uniwersytecie jako nauczyciel 

akademicki następuje po przedstawieniu przez tę osobę dokumentów potwierdzających 

uzyskanie tytułu profesora, z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. 

4. W przypadku wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni osoby zatrudnionej 

w Uniwersytecie w Białymstoku kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia 

dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1−4 i 7. 



5. W przypadku wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora lub profesora uczelni                                 

w Uniwersytecie w Białymstoku jako dodatkowym miejscu pracy, w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy, kierownik jednostki 

organizacyjnej przedstawia odpowiednio dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1−2, 4, 6 lub 

w ust. 2 pkt 1−2, 4 i 7. 

6. W przypadku wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora lub profesora uczelni                        

w Uniwersytecie w Białymstoku jako dodatkowym miejscu pracy w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy kierownik jednostki organizacyjnej 

przedstawia odpowiednio dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1−2, 4−7 lub w ust. 2 pkt 

1−2, 4−8. 

 

§ 3 

1. Postanowienia niniejszego Zarządzenia stosuje się w postępowaniach wszczętych po dniu 

podpisania niniejszego Zarządzenia.  

2. Traci moc: 

1) Pismo okólne nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia wzoru „Informacji o kandydacie na stanowisko profesora 

zwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku”, 

2) Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia wzoru „Informacji o kandydacie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku”. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                   Rektor 

      Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 

 

 

 

 


