
BSP.110.1.2021 

Zarządzenie Nr 21/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Na stanowisku profesora uczelni w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwanej 

dalej: „Uczelnią”, może być zatrudniony nauczyciel akademicki, który spełnia kryteria 

wskazane w § 71 ust. 3 pkt a lub b Statutu Uczelni.  

 

§ 2. 

1. Wszczęcie procedury awansu na stanowisko profesora uczelni następuje  

z inicjatywy zainteresowanego nauczyciela akademickiego. 

2. Wnioskodawca składa wniosek do Rektora, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Wnioski składa się w terminie od dnia 1 lutego do dnia 15 kwietnia danego roku 

kalendarzowego w Biurze ds. pracowniczych. 

 

§ 3. 

Rektor po otrzymaniu wniosku: 

1) może skierować go do Senatu – w tym przypadku wniosek jest rozpatrywany na 

najbliższym posiedzeniu Senatu; 

2) może wystąpić o dodatkowe opinie ekspertów, zarówno z Uczelni jak i spoza Uczelni 

– w takim przypadku wniosek jest przekazywany do Senatu po uzyskaniu opinii 

ekspertów, pkt 1) stosuje się odpowiednio; 

3) może zwrócić wniosek wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków formalnych; 

4) odmawia uwzględnienia wniosku, jeśli uzna, iż nie są spełnione kryteria o jakich mowa 

w § 1 zarządzenia. 

 



§ 4. 

1. Rektor podejmując decyzję w sprawie awansu kieruje się interesem Uczelni,  

a w szczególności Strategią rozwoju Uczelni i potrzebą rozwoju kadry dydaktycznej.  

2. Rektor podejmuje decyzję w sprawie awansu w oparciu o: 

1) wniosek o awans; 

2) opinie ekspertów, jeżeli byli powoływani;  

3) opinię Senatu. 

 

§ 5. 

1. Awans na stanowisko profesora uczelni może być: 

1) na czas nieokreślony; 

2) na czas określony – w tym przypadku Rektor może określić cele (warunki) do 

spełnienia w tym terminie.  

2. Awans następuje z początkiem kolejnego semestru/roku akademickiego.  

§ 6. 

W 2021 roku, z uwagi na czasowe zawieszenie oceny okresowej spowodowane epidemią 

koronawirusa, do wniosku o awans dołącza się wypełniony arkusz oceny okresowej 

stanowiący  Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli 

akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (wcześniej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) określony Uchwałą Nr 46/19 Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku)  z dnia 18 czerwca 2019 r., w którym ujmuje się osiągnięcia od 

2016 roku. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ……./21 

Rektora PUZ we Włocławku  

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Włocławek, dnia ………………………………………….. 

……………………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

 

 

 

…………………………………….………………… 

zakład 

 

 

 

…………………………..…………………………. 

telefon 

REKTOR  

PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 

WE WŁOCŁAWKU 

 

WNIOSEK 

O AWANS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI 

 

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o awans na stanowisko profesora uczelni 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.  

 

Uzasadnienie*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 …………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 
Załączone dokumenty: 

1. Kopia oceny okresowej  

2. Wyniki ankiety studentów 

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów § 71 ust. 3 pkt a lub b Statutu PUZ we 

Włocławku 

4. Dwie rekomendacje** 

 

 



Opinia bezpośredniego przełożonego: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 
PRZEŁOŻONY 

 

 

Opinia Dyrektora Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 
DYREKTOR 

 

Opinia Prorektora ds. Nauczania i Studentów: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 
PROREKTOR 

 

Decyzja Rektora 

 

 

 Wniosek skierować na posiedzenie Senatu 

 

 Dodatkowa opinia ekspertów 

 

 Zwrot wnioskodawcy w celu uzupełnienia 

 

 Odmówić uwzględnienia wniosku  

 

 

 

          

 …………………………… 
REKTOR 

 



 

 

Uzupełnia Biuro ds. pracowniczych: 

 

 

 Senat: data posiedzenia ………..…………., opinia pozytywna/negatywna, powołanie 

komisji TAK/NIE …………………….………………………………………………………………… 

 

 Eksperci (imię i nazwisko, data przesłania wniosku, data otrzymania opinii): 

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

……………………………………………………………………………………..…………………….

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

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

 

 Zwrot wnioskodawcy w celu uzupełnienia w dniu …………………………………………... 

 

 Odmówić uwzględnienia wniosku (data przekazania informacji wnioskodawcy)…………. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku: 

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

……………………………………………………………………………………..…………..…………

.…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……….………………………………………………… 

        

   …………………………… 
Podpis pracownika BSP 

 

DECYZJA REKTORA W SPRAWIE AWANSU: 

 

 TAK  - AWANS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI 

 

 NIE   

 

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

……………………………………………………………………………………..…………..…………

.…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……….………………………………………………… 

           

 

 

…………………………… 
REKTOR 

Wyjaśnienie: 

* Uzasadnienie musi zawierać opis znaczących osiągnięć, o których mowa w § 71 ust. 3 pkt a lub b Statutu PUZ we Włocławku: 

„§ 71. 

3. Na stanowisku profesora Uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące 

osiągnięcia: 

a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych, w tym: 

- posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego lub badawczo – dydaktycznego udokumentowanego w formie punktowanych 

publikacji i podręczników akademickich lub 

- legitymowania się indywidualnymi osiągnięciami zawodowymi np. patentami, wdrożeniami, innowacyjnymi rozwiązaniami 

lub 

- posiadaniem innych dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz legitymowanie się ponadprzeciętnym doświadczeniem 

zawodowym przydatnym w realizacji powierzonych zadań dydaktycznych lub 



-wysoka aktywność w obszarze dydaktyki i kształcenia, potwierdzona uznaniem środowiska akademickiego, 

b) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne - w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:  

- posiadanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, stanowiących znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w tym 

posiadanie co najmniej jednej, indywidualnej monografii naukowej, wydanej przez prestiżowe wydawnictwo lub 

legitymowanie się cyklem artykułów naukowych, opublikowanych w punktowanych czasopismach naukowych, przy czym w/w 

osiągnięcia nie mogą być osiągnięciami naukowymi, będącymi podstawą do nadania stopnia doktora.” 

 

** rekomendacja powinna pochodzić od osoby, która: 

- jest autorytetem w swoim obszarze, a jej osiągnięcia nie budzą wątpliwości; 

-  nie jest  zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony wnioskodawca; 

- wnioskodawca  nie pozostaje z rekomendującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 

 


