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Zarządzenie nr 10/2021 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 
 

W sprawie: awansu na stanowisko profesora Uczelni.  

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 w zw. z art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy: Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 

Statutu KPSW w Jeleniej Górze, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. O awans na stanowisko profesora Uczelni może ubiegać się nauczyciel akademicki 

KPSW spełniający warunki określone w ustawie: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

„Ustawa” oraz w Statucie KPSW w Jeleniej Górze. 

2. Awans na stanowisko profesora Uczelni poprzedzone jest konkursem ogłoszonym przez 

Rektora w serwisie pracowniczym. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Konkurs przeprowadza „Komisja do spraw oceny osiągnięć dydaktycznych lub 

zawodowych osób ubiegających się o awans na stanowisko profesora uczelni” zwanej 

w dalszej części „Komisją”, powołaną odrębnym zarządzeniem Rektora. 

4. Rektor ogłaszając konkurs wskazuje ilość stanowisk przypadających na dany rok 

akademicki. Warunek określony w § 57 Statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 2 

1. W grupie pracowników dydaktycznych posiadających stopień doktora przesłankami 

ubiegania się o  awans na stanowisko profesora Uczelni są, łącznie: 

1) zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy; 

2) 18-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym polegający na wykonywaniu 

obowiązków dydaktycznych; 

3) znaczące osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe i organizacyjne. 

2. Kandydat do zatrudnienia na stanowisku profesora Uczelni składa Komisji autoreferat do 

dnia 30 kwietnia za pośrednictwem Dziekana wydziału, w którym realizuje większą część 

zajęć dydaktycznych. Do autoreferatu Dziekan załącza opinię na temat kandydata, 

uwzględniającą wyniki ostatniej oceny okresowej oraz hospitacji zajęć dydaktycznych 

i ankiet studenckich z ostatnich pięciu lat. Wzór autoreferatu stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Pracami Komisji  kieruje jej przewodniczy w osobie Prorektora KPSW. 

4. Komisja dokonuje oceny osiągnięć na podstawie autoreferatu złożonego przez kandydata. 

5. Komisja może wezwać kandydata do złożenia dodatkowych informacji nieujętych we 

wzorze autoreferatu. 

6. W przypadku decyzji negatywnej procedura oceny zostaje zakończona. 

7. Ostateczną decyzję o awansowaniu podejmuje Rektor, a  powołanie na stanowisko 

następuje z dniem 1 października. 
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§ 3 

Rektor może wprowadzić regulamin pracy Komisji określający szczegółowy tryb jej pracy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


