
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 77 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  
z dnia 15 września 2020 r. 
 

Informacja o kandydacie na stanowisko profesora uczelni 

w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych1 

 

1. Imię i nazwisko …………………....................................................................................................... 

2. Rok uzyskania tytułu zawodowego magistra: ……….…, stopnia naukowego doktora: ……….……. 

 stopnia naukowego doktora habilitowanego: …...............……...;  

3. Informacja o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przebieg kariery zawodowej  

Stanowisko 
Lata 

(od – do) 
Miejsce zatrudnienia 

   

   

   

 

5. Dorobek naukowy:  

Prace naukowe samodzielne i współautorskie 
Liczba 

publikacji 

Łączna liczba 
punktów 

wydawnictwa/ 
czasopisma 

Cytowania 

publikacji 
W okresie 

ostatnich 5 lat 

− liczba 

publikacji/punkty 

Po zatrudnieniu na 

stanowisku 

adiunkta 

− liczba 

publikacji/punkty 

Osiągnięcie naukowe będące podstawą 

nadania stopnia doktora (monografia/cykl 

publikacji) 

  

 

  

Monografie wydane przez wydawnictwa             

z I-go poziomua) 
    

 
/ / 

Monografie wydane przez wydawnictwa                

z II-go poziomua) 
    

 
/ / 

Rozdziały w monografiach wydanych 

przez wydawnictwa z I-go poziomua) 
    

 
/ / 

Rozdziały w monografiach wydanych 

przez wydawnictwa z II-go poziomua) 
    

 
/ / 

Redakcje naukowe monografii wydanych 

przez wydawnictwa z I-go poziomua) 
    

 
/ / 

Redakcje naukowe monografii wydanych 

przez wydawnictwa z II-go poziomua) 
  

 
/ / 

                                                           
1 odpowiednio zaznaczyć 



Artykuły opublikowane w czasopismach              

z punktacją 100, 140 i 200 pktb) 
  

 
  

Artykuły opublikowane w czasopismach              

z punktacją 40 i 70 pktb) 
  

 
  

Artykuły opublikowane w czasopismach             

z punktacją poniżej 40 pktb) 
  

 
  

Recenzowane materiały z konferencji 

międzynarodowychb) 
  

 
  

Podręcznik akademicki (w przypadku 

pracownika dydaktycznego) 
  

 
  

Ogółem      
a) Poziom wydawnictw zgodny z obowiązującym wykazem wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
b) Punktacja czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych zgodna z obowiązującym wykazem czasopism 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 

6. Projekty finansowane w trybie konkursowym ze środków zewnętrznych (bez względu na nazwę np. 

grant, projekt, prace rozwojowe) (nie dotyczy pracowników dydaktycznych) 

Rodzaj projektu 
Liczba 

projektów Pełniona funkcja   
Okres realizacji 

Finansowane w trybie konkursowym przez instytucje 

zagraniczne lub organizacje międzynarodowe 
  

  

  
  

Z udziałem środków pochodzących z budżetu UE albo 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, albo                
z innych środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

  
  

  
  

Ze środków NCN        

Ze środków NCBiR        

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki        

Finansowane przez inne podmioty działające na rzecz 

nauki, w tym Fundację na rzecz Nauki Polskiej 
       

7. Udział w międzynarodowych i krajowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace 

rozwojowe (inne niż wymienione w pkt 6) (nie dotyczy pracowników dydaktycznych) 
Liczba projektów Instytucja realizująca projekt Pełniona funkcja Okres realizacji 

       

    

8. Konferencje międzynarodowe naukowe w okresie ostatnich 5 lat  (nie dotyczy pracowników 
dydaktycznych) 

Rodzaj konferencji Liczba wygłoszonych referatów Liczba komunikatów i posterów 

Konferencje międzynarodowe za granicą      

Konferencje międzynarodowe w kraju   

9. Konferencje dydaktyczne w okresie ostatnich 5 lat (dotyczy pracowników  dydaktycznych)  

Rodzaj konferencji Liczba wygłoszonych referatów Liczba komunikatów i posterów 

Konferencje międzynarodowe za granicą      

Konferencje międzynarodowe w kraju   



10. Organizacja konferencji naukowych w okresie ostatnich 5 lat (w jakim charakterze) 

……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

11. Odbyte staże (w okresie ostatnich 5 lat) ze wskazaniem miejsca odbywania stażu  

Naukowe: 

krajowe …………………, w tym co najmniej trzymiesięczne …….………,  w ……..………………………… 

zagraniczne …  ………., w tym co najmniej trzymiesięczne ……….........,  w ………………........................ 

Dydaktyczne (dotyczy pracowników dydaktycznych): 

krajowe …………………, w tym co najmniej trzymiesięczne …….....……,  w ……………………..………… 

zagraniczne …..………., w tym co najmniej trzymiesięczne ……….........,  w ………………........................ 

12. Udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora 

Rodzaj działalności Liczba 

Promotor  

Promotor pomocniczy  

Wypromowani doktorzy   

Liczba otwartych przewodów/postępowań o nadanie stopnia doktora  

Recenzje w przewodach doktorskich   

Udział w komisji oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta   

Inne formy …………………………………………………………………………………………….……  

13. Udział w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w charakterze 

(liczba): przewodniczącego komisji ………., recenzenta ………. członka komisji ……… sekretarza …………. 

14. Osiągnięcia dydaktyczne (nie dotyczy pracowników badawczych):  

Rodzaj działalności Opis 

Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w innych 

szkołach wyższych lub jednostkach naukowych, w tym 

zagranicznych, w ramach umów o współpracy 

 

Opracowanie podręcznika akademickiego (skryptu), 

pomocy dydaktycznych (zestawów laboratoryjnych), 

kursów e-learningowych, poradników metodycznych, 

filmów naukowo-dydaktycznych 

 

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć 

dydaktycznych w języku obcym, w tym opracowanie 

podręcznika (skryptu) dla studentów zagranicznych 

 

Granty dydaktyczne – ubieganie się oraz udział                   

w realizacji 

 

Inne formy  

15.  Działalność organizacyjna: 

a) pełnione funkcje w uczelni, w jednostce naukowej 

Funkcja Okres pełnienia 

  



  

  

b) pełnione funkcje poza uczelnią, jednostką naukową (np. w towarzystwach naukowych): 

Funkcja Okres pełnienia 

  

  

  

16. Podnoszenie kompetencji zawodowych 

Działalności naukowej: 

  

Działalności dydaktycznej: 

  

Działalności organizacyjnej: 

  

Inne, jakie?: 

  
 

17. Nagrody/wyróżnienia za osiągnięcia w pracy naukowej i odznaczenia 

Nagroda/wyróżnienie/odznaczenie Przyznana przez Rok przyznania 

   

   

   

   

            

       ……………………………………………………. 

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

Wynik głosowania komisji konkursowej (w przypadku zatrudnienia w drodze konkursu) 

Uprawnionych …………....., za …………….., przeciw ……….….., wstrzymało się ………………………… 

 

Wynik głosowania rady jednostki organizacyjnej 

Uprawnionych …………, obecnych ………..., za ……………., przeciw ………, wstrzymało się ………….. 

 

…….…………………………………………… 

       (podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 


