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U C H W A Ł A  Nr 233 
 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 12 grudnia 2017 roku 
 
 
w sprawie: kryteriów zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
 
Na podstawie § 23 ust. 3 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
uchwały Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 
2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego ze 
zmianami wniesionymi uchwałą nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku, Rada Wydziału Geodezji, 
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
1. W postępowaniach związanych z zatrudnieniem nauczycieli akademickich na Wydziale 

Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (dalej WGIPB), procedurę inicjuje osoba 
ubiegająca się o zatrudnienie (dalej Kandydat), składając w Biurze Dziekana podanie 
skierowane do Rektora.  

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, Kandydat dołącza dokumenty wymienione  
w Decyzji Dziekana nr 18/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku. 

 
§2 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta powinien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora, 
2) w przypadku ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku asystenta osób, które były 

zatrudnione  na stanowisku adiunkta przez minimum 4 lata i nie uzyskały przedłużenia 
zatrudnienia na tym stanowisku:  

a. uzyskać pozytywną ocenę działalności naukowej, dydaktycznej oraz 
organizacyjnej i popularyzatorskiej. 

b. być autorem lub współautorem co najmniej 3 prac z listy A MNiSW w całym 
dorobku naukowym, w tym  co najmniej jednej pracy jako pierwszy autor. 

3) w przypadku ubiegania się o ponowne zatrudnienie na stanowisku asystenta uzyskać 
pozytywną ocenę działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej i 
popularyzatorskiej – dotyczy pracowników UWM. 

 
§ 3 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko wykładowcy lub starszego wykładowcy, powinien 
spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać stopień naukowy doktora, 
2) uzyskać pozytywną ocenę działalności dydaktycznej, 
3) uzyskać pozytywną ocenę za działalność organizacyjną i popularyzatorską, 
4) w przypadku ubiegania się o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy lub 

starszego wykładowcy po minimum 4 latach Kandydat dodatkowo powinien posiadać 
opublikowane  co najmniej 2 prace z grupy prac dydaktycznych: podręcznik, skrypt, kurs 
e-learningowy. 
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§ 4 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny, 
2) posiadać w całym dorobku co najmniej 2 prace twórcze opublikowane w czasopiśmie 

wymienionym w części A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 1 pracę jako pierwszy autor. 
3) uzyskać pozytywną ocenę działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej  

i popularyzatorskiej w przypadku wcześniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta, 
4) w przypadku ubiegania się o ponowne zatrudnienie na stanowisku adiunkta uzyskać 

pozytywną ocenę działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej i 
popularyzatorskiej.  
 

§ 5 
1. Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego lub wizytującego  

powinien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub równorzędny, 
2) posiadać w całym dorobku co najmniej 10 prac twórczych opublikowanych  

w czasopismach wymienionym w części A wykazu MNiSW, w tym co najmniej  4 jako 
pierwszy autor, 

3) kierować w  całym dorobku  minimum 1 zewnętrznym projektem  badawczym lub innym 
projektem lub być wykonawcą w 2 takich projektach, 

4) uzyskać pozytywną ocenę działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej  
i popularyzatorskiej, 

5) Ustęp 3 i 4  nie dotyczą kandydatów na stanowisko profesora wizytującego, 
6) 2 publikacje z listy A mogą zostać zastąpione 2 monografiami naukowymi lub patentami, 
7) w przypadku ubiegania się o ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego uzyskać pozytywną ocenę działalności naukowej, dydaktycznej oraz 
organizacyjnej i popularyzatorskiej.  

 
§ 6 

1. Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora zwyczajnego powinien  spełniać 
następujące wymagania: 
1) posiadać tytuł naukowy profesora, 
2) posiadać w całym dorobku co najmniej 20 prac twórczych opublikowanych  

w czasopismach wymienionym w części A wykazu MNiSW, pełnić funkcję  kierownika 3 
zewnętrznych projektów badawczych afiliowanych przy WGIPB,  

3) 4 publikacje z listy A mogą zostać zastąpione 4 monografiami naukowymi lub patentami. 
4) uzyskać pozytywną ocenę działalność dydaktycznej oraz organizacyjnej  

i popularyzatorskiej, 
5) w przypadku ubiegania się o ponowne zatrudnienie na stanowisku profesora 

zwyczajnego uzyskać pozytywną ocenę działalności naukowej, dydaktycznej oraz 
organizacyjnej i popularyzatorskiej.  

 
§ 7 

1. Na wniosek Dziekana Rada Wydziału może zaopiniować, w drodze uchwały, odejście od 
minimalnych wymagań, o których mowa w § 2-6, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
związanych m.in. z: 
1) pierwszym zatrudnieniem,  
2) restrukturyzacją i reorganizacją WGIPB, 
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3) utrzymaniem minimum kadrowego na kierunkach studiów realizowanych na WGIPB, 
4) utrzymaniem uprawnień akademickich. 

 
§ 8 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  
2. Traci moc uchwała Nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen 
nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Dziekan 

  
 

 dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 
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