
Załącznik nr 1
Do zarządzenia Rektora nr 52/2020
z dnia 1 września 2020 r.

REGULAMIN
Doraźnej Komisji ds. oceny osiągnięć dydaktycznych i zawodowych

kandydatów na stanowisko profesora uczelni.

§1
Regulamin  określa  tryb  prac  Komisji  przy  weryfikacji  dorobku  naukowego  i  doświadczenia
zawodowego  Kandydatów  posiadających  tytuł  doktora  i  ubiegających  się  o  zatrudnienie  na
stanowisku profesora uczelni.

§2
1. Komisja obraduje w składzie 3 osób powołanych zarządzeniem Rektora
2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji

§3
Kandydat  ubiegający  się  o  zatrudnienie  na  stanowisku  profesora  uczelni  składa  do  komisji  za
pośrednictwem Rektora następujące dokumenty:

1. Podanie o powołanie na profesora uczelni wraz z uzasadnieniem;
2. Autoprezentację  zawierającą  opis  dorobku  i  osiągnięć  naukowych  oraz  opis  przebiegu

dotychczasowej praktyki zawodowej. 

§4
Na podstawie przedstawionego przez kandydata Komisja dokonuje oceny przydatności Kandydata
do pełnienia obowiązków dydaktycznych na stanowisku profesora. Komisja dokonuje weryfikacji
wymaganych  w  §  48  ust.2  pkt-y  1  i  2  obowiązującego  Statutu  KPSW  spełnienia  warunków
dotyczących  stażu  pracy  dydaktycznej  oraz  osiągnięć  dydaktycznych,  zawodowych  i
organizacyjnych.

§5
W przypadku wątpliwości w przedmiocie doświadczenia, dorobku i osiągnięć Kandydata, Komisja
może zwrócić się do Kandydata o uzupełnienie materiału.  

§6
1. W przypadku negatywnej weryfikacji Kandydata, Komisja pisemnie powiadamia Rektora i

Kandydata o negatywnej opinii Komisji.
2. Kandydat negatywnie zweryfikowany ma prawo odwołania się od opinii bezpośrednio do

Rektora w terminie 3 dni roboczych od doręczenia opinii negatywnej.
3. Rektor rozpatruje odwołanie Kandydata w terminie 3 dni roboczych i podejmuje ostateczną

decyzję o powołaniu. Decyzja kończy proces weryfikacji Kandydata.

§7
W przypadku pozytywnej weryfikacji Kandydata, Przewodniczący Komisji składa na ręce Rektora
wniosek  o  powołanie  Kandydata  na  stanowisko  profesora  uczelni.  Wniosek  podpisuje
Przewodniczący Komisji. Wraz z wnioskiem Komisja składa protokół z prac. Protokół podpisują
wszyscy członkowie komisji. Proces weryfikacji Kandydatów jest zakończony.



§8
Na podstawie wniosku Komisji, Rektor powołuje Kandydata na stanowisko profesora uczelni. 

§9
Po powołaniu Kandydatów na stanowiska profesorskie uczelni Komisja przestaje istnieć.

§10
Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania zarządzenia Rektora nr 52/2020 z dnia 1 września
2020 r. i obowiązuje do zakończenia prac Komisji.


