
Uwaga!
l(oszty postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób spoza Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pol<rywa jednostl<a

zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach

ol<reślonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

TRYB PRZEPRoWADZANlA CZYNNOŚclW POsTĘPOWANlU 0 NADANlE TYTUŁU PROFESORA sZTUl(l

TWuĘrgfe5ora,^/ zakre5le sztuki moze być nadany osobie, |<tóra uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, ktÓra nabyła uPrawnienia

równowazne z uprawnieniami dO|(tOra habiIitowanego na podstawie art,2]a, posiada.jącej:

1) osiąqnięcia artystyczne znacznie przel<racza.jące wymagania stawiane w po5tępowaniu habilitacyjnym;

ż) osiągnięcia w kształceniu młode] kadry,
tentraIna Komisja ńoze w szczególnych przypad|<ach, na wniosek rady właściwej ,|ednost|<i organlzacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawan ja

5topnia doktora habilitowanego dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, l<tÓra uzyskała StoPień dol<tora i Posiada
wybitne osiągnięcia naukowe Iub artystyczne,

WNlOsEl(

1, Wniosek do Dziekana złożony przez kandydata

2, Kwe5tionariuszosobowy wzór do pobrania ze strony Uczelni

], Ksero dowodu 050bisteg0

Ą. Poświadczone przez jednostkę organizacyjną
przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu
profesora |<opia dol<umentów stwierdzających posiadanie
stopni do|<tora idol<tora habilitowanego aIbo decyzji
o nabyciu uprawnień równowaznych z uprawnieniami
doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art,21a
u5taWV

5, Autoreferat w języku polsl<im i angielskim
prZed5taWiający:

- osiągnięciaartystyczne,

- osiągnięcia w za|<resie opieki naul<owej i|<ształcenia
młodej kadry, w tym informację o za|<ończonych

nadaniem stopnia w przewodach doktorskich,
w których o5oba ta uczestniczyła w charal<terze
prOmotora Iub promotora pomocniczeqo, OtWartych
przewodach dol<torsl<ich, w l<tórych uczestniczy
w charal<terze promotora, oraz sporządzonych
recenzjach w przewodach do|<torskich, przewodach
habilitacyjnych Iub postępowań habilitacyjnych

- działalność popularyzującą naukę |ub sztul<ę.

5, Ankietę oceny osiągnięć artystycznyth z rozgranitzeniem
dorobl<u sprzed i po uzyskaniu 5topnia dol<tora
habilitowanego sporządzoną według wzoru, 7e

ws]<azaniem, które z tych osiągnięć (po habiIitacji) uznaje
za na.jwazniejsze

wzór do pobrania ze strony Uczelni

7. Portfolio w postaci papierowej lub eIektronicznej

Wniosel< o nadanie tytułu profesora wraz załącznikami przedkłada się
w formie elektronicznej i w formie papierowe.j w sześciu egzemplarzach.

l Rada Wydziału - wszczęcie postępowania

1. 0dczytanie wnios|<u

ż. Przedstawienie kandydata (odczytanie autoreferatu
i prezentac.ja dorobku artystycznego)

3, Dys|<usja

4. Tajne głosowanie w sprawie wszczęcia postępowania
o nadanie tytułu profesora,

5, Propozycje co najmniej dziesięciu recenzentów Recenzentem moze być osoba zatrudniona w sz|<o|e wyższej lub jednostce
orqanizacyjnej innej niż ta, |<tórej pracowni|<iem jest osoba ubieeaiaca sie



o nadanie tytułu i niebędących człon|<ami rady jednostki organiZacyjnej

0rzeDrowadzaiacei postepowanie

5, Tajne głosowanie w sprawie wyznaczenia kandydatów na

retenzentów

Po r5zą 

-Radzre 

Wydziału - Rada ]ednost|<i organizacyjnej
przekazuje Centralnej |(omisji uchwały, wraz z listą kandydatów na

recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w formie

elektronicznei
Po otrzymarilLj z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu
pięciu recenzentów, Dzie|<an niezwłocznie zleca im sporządzenie,
w terminie nie dłuzszym niz dwa miesiące, recenzji zawierającej
szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy l<andydat spełnia wymagania
ol<reś|one w art,25 ustawy oraz stanowisl<o recenzenta w sprawie
nadania tytułu profesora

ll Rada Wydziału - zakończenie postępowania

j. Przedstawieniekandydata

2. 0dczvtanie recenzji W posiedzeniu Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywana 5prawa
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mOqą uczestniczyć
recenzenci, bez prawa qłosu, na zaproszenie Dzie|<ana

3, Dyskusja

4. Tajne głosowanie w sprawie poparcia wnios|<u lub odmowy
poparcia wnios|<u o nadanie tytułu profesora

Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora je5t

ogłaszana na stronie internetowe] Uczelni oraz Centralnej |(omisji

Wysłanie do CentraInej |(omis,ii uchwały o poparciu wniosl<u

wraz z al<tami postępowania w terminie 1 miesiąca od podjęcia

uchwały

Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolite1 Polskiej na podstawie
wniosku Centralnej Komisji
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Załączniknr ż

WZÓR

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘC NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNryCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O NADAME TYTUŁU PROFESORA

A. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNryM

I Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym

1. Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych:

,)\

2. Wykaz autorskich monografii
i\
,\

3. Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych:
l)

?,|

4, Członkostwo w redakcjach naukowych
1\

,\

II. Informacja o aktywności naukowej albo aĄstycznej

l. Ak§wność naukowa:

l) informacje o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

h\

2) członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
e\

h\

3) wykazzrealizowanych pĄektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynaro-
dowych:

h\

4) informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze
konkursów krajowych i zagraniczny chl.

ą'|

h\

2. Aktywność artystyazna:

l ) wykaz public zny ch realizacji dzieł aĘ sty czny ch

h\
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ż) wykaz pub|ikacji utworów lub dzieł aĘs§cznych

L

3) wykaz publikacji współautorskich utworów lub dzieł artysĘcznych:

|.\

ru, Informacja o współpracy z otoczęniem społecznym i gospodarczym

l) w obszarach wiedzy: nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leŚne

i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze flzycznej:

a) dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym:

b) prawa własności przemysłowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odkry§ch
i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskane w kraju lub za granicą:

c) wdrożenia technologii, konstrukcji, procesów, rozwiązart oraz procedur:

d) eksperĘzy i inne opracowania wykonanę na zamówlenie insĘ,tucji publicznych lub przed-

siębiorców:

e) udziaĘ lub akcje objęte lub nabye w spółkach w celu wdrożęnia lub przygotowania do

wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanych
z tymi wynikami:

0 udział w zespołach eksperckich i konkursowych:

2') w obszarach wiedzy nauki społeczne i nauki humanistyczne:

a) eksperĘzy i inne opracowania wykonane na zamówięnie instytucji publicznych lub przed-

siębiorców:



Dziennik ustaw _16_ Poz. 1842

b) pełnione fu nkcj e zarządcze w spółkach prowadzących dzi ałalność b adaw czo -rozwoj ową.
insĘtucjach finansowych. kancelariach prawniczych, placówkach prowadzących dzialal-
ność w zakresie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego albo w podmiotach o charakte-
rze publicznym:

c) udział w zespołach eksperckich i konkursowych:

3) w obszarze wiedzy sńuka:

a) projekty zrealizowane we współpracy ze środowiskami pozaaĘĘcznymi

b) prawa własności przemysłowej uzyskane w kaju lub za granicą (dotyczy sauk projekto-
wych):

c) ekspeĄzy i inne opracowania wykonane w szczególności na zamówienie instytucji pub-
licznych lub przedsiębiorców:

d) udziŃw zespołach eksperckich i konkursowych

IV, Informacja o współpracy międzynarodowej

1) we wszystkich obszarach wiedzy, zv,yłączeniem obszaru wiedzy sźuka:

a) staże zagranicnte (wraz z określeniem czasu ich trwania)

b) udział w ocenie projektów międ4ynarodowych:

c) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających
współczynnik wpłylw impac t fac t or :

d) członkostwo w międzynarodowych organtzacjach i stowarzyszeniach będących zgodnie
z postanowieniami ich statutów towafzystwami naukowymi:
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e) udział w międzynarodowych zespołach eksperckich:

0 uczestnictwo w programach europejskich i innych międzynarodowych:

c) udział w międzynarodowych zespołach badawczych

2\ w obszarze wiedzy sztuka:

a) stńe zagranicme (wrazz okeśleniem czasu ich trwania):

b) udział w międzynarodowych wydarzeniach aĘstycznych:

c) uczestnictwo w projektach lub programach europejskich i innych międzynarodowych:

d) członkostwo w międzynarodowych organizacjach aĘstycznych:

V. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskrm

l. Przeprowadzone lub prowadzone wykłady i seminaria naukowe:

,)\

2. opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora

(w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem ty,

tułów rozpraw doktorskich:

J. Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:

4 Prrygotowane materiały do e-learningu:
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5. Aktywny udział w imprezachpopularyzujących naukę, kulturę oraz sńukę

,\

u. Informacja o otrrymanych nagrodach orazwyóżnięniach za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i ar-

tystyczne

B. INFORMACJA O NAJWAZNIEJSZYM OSIĄGNĘCIU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNnT\4


