
Załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 10/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze 

z dn. 27 stycznia 2021 r. 

 

 

Wzór 

 

Autoreferat kandydata do awansu na stanowisku profesora uczelni 

 

 

 

………………………………… 
( Imię i nazwisko kandydata) 

 

 

 

 

1. Życiorys zawodowy. 

 

2. Wykaz osiągnięć dydaktycznych z ostatnich 10 lat: 

1) wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym w ramach programów wymiany 

międzynarodowej; 

2) autorstwo i współautorstwo programów dydaktycznych; 

3) autorstwo i współautorstwo podręczników i skryptów akademickich; 

4) opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych; 

5) opracowane i wdrożone innowacje dydaktyczne (wraz z krótkim opisem); 

6) promotorstwo studenckich prac dyplomowych (kierunek studiów, poziom kształcenia, 

liczba); 

7) udział w krajowych i międzynarodowych projektach dydaktycznych, charakter 

uczestnictwa; 

8) udział w pracach nad projektami o charakterze dydaktycznym (instytucja 

finansująca/pośrednicząca w finansowaniu, rodzaj projektu); 

9) opieka nad studenckim ruchem: naukowym, artystycznym, sportowym, społecznym; 

10) opracowanie i/lub prowadzenie zajęć dydaktycznych, szkoleń itp. dla podmiotów 

zewnętrznych, w tym uczelni zagranicznych; 

11) nagrody i odznaczenia za działalność dydaktyczną; 

12) inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne. 

 

3. Wykaz osiągnięć zawodowych, w szczególności: 

1) wykaz zrealizowanych prac rozwojowych na potrzeby otoczenia społeczno–

gospodarczego, w tym wdrożonych w praktyce (wraz z krótkim opisem); 

2) wykaz zgłoszonych do ochrony wynalazków i/lub wzorów użytkowych i/lub 

topografii układu scalonego; 

3) wykaz udzielonych patentów na wynalazek i/lub praw ochronnych na wzór użytkowy 

i/lub topografii układu scalonego; 

4) wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych, krajowych 

i międzynarodowych obejmujących prace rozwojowe, charakter uczestnictwa (wraz 

z krótkim opisem); 

5) wykaz opracowanych opinii, ekspertyz i innych prac zleconych na potrzeby otoczenia 

społeczno–gospodarczego; 

6) posiadane certyfikaty zawodowe; 

7) posiadane uprawnienia lub licencje zawodowe; 

8) nagrody i odznaczenia za działalność zawodową; 

9) inne udokumentowane osiągnięcia zawodowe. 
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4. Wykaz osiągnięć organizacyjnych: 

1) funkcje pełnione w Uczelni; 

2) udział w pracach ciał kolegialnych Uczelni; 

3) autorstwo i współautorstwo rozwiązań organizacyjnych obowiązujących w Uczelni; 

4) podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz Uczelni; 

5) nagrody i odznaczenia a działalność organizacyjną; 

6) inne udokumentowane osiągnięcia o charakterze organizacyjnym. 

 

5. Wykaz innych osiągnięć mogących mieć istotne znaczenie dla oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …………………….    Podpis ……………………… 
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