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STANOWISKO Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli 

akademickich na stanowiskach dydaktycznych 

Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli 

akademickich na stanowiskach  

badawczo-dydaktycznych 

Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli 

akademickich na stanowiskach badawczych 

LEKTOR/INSTRUKTOR Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. licencjat, doświadczenie zawodowe. 

  

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych na poziomie 

licencjatu (lub równorzędne) oraz 

udokumentowane doświadczenie pracy 

związanej z perspektywą zatrudnienia 

ASYSTENT Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Mgr lub równorzędny, doświadczenie 

dydaktyczne, zawodowe lub naukowe. 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Mgr lub równorzędny, predyspozycje do 

pracy badawczej i dydaktycznej.  

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Mgr lub równorzędny, udokumentowana 

aktywność naukowa, doświadczenie 

zawodowe lub wyróżniające osiągnięcia 

w trakcie studiów.  

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych z tytułem mgr. 

(lub równorzędnym) oraz: 

− udokumentowane doświadczenie pracy 

dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej 

instytucji edukacyjnej 

lub 

− udokumentowane doświadczenie pracy 

badawczej 

lub 

− udokumentowane doświadczenie pracy 

związanej z perspektywą zatrudnienia. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych z tytułem 

mgr. (lub równorzędnym) oraz 

posiadanie predyspozycji do pracy 

naukowo-dydaktycznej  

a także wskazany jest: 

− dorobek naukowy w postaci co 

najmniej jednej publikacji 

pełnotekstowej w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym z co najmniej 

Q2* lub dorobek naukowy powinien 

wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co 

najmniej jedno zarejestrowane 

zgłoszenie patentowe 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych z tytułem mgr. 

(lub równorzędnym), posiadanie predyspozycji 

do pracy badawczej: 

− dorobek naukowy w postaci co najmniej 

jednej oryginalnej publikacji pełnotekstowej 

w recenzowanym czasopiśmie naukowym z 

Q1* lub dorobek naukowy powinien 

wynosić co najmniej 3,0 pkt. IF 

−  
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STARSZY 

WYKŁADOWCA/ 

STARSZY ASYSTENT 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. mgr lub równorzędny i znaczące 

doświadczenie dydaktyczne, zawodowe lub 

naukowe. 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. mgr lub równorzędny, osiągnięcie 

naukowe. 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. mgr lub równorzędny, znaczące 

osiągnięcie naukowe. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych z tytułem mgr. 

(lub równorzędnym) oraz:  

− co najmniej 4-letni staż pracy dydaktycznej 

na uczelni wyższej i posiadanie 

pozytywnych ocen przełożonych i 

studentów oraz udokumentowane 

osiągnięcia świadczące o posiadaniu 

znaczącego doświadczenia 

dydaktycznego (np. opinie, certyfikaty, 

dyplomy, publikacje o charakterze 

dydaktycznym czy popularyzatorskim)  

lub 

− co najmniej 4-letni staż pracy na rynku w 

branży związanej z perspektywą zatrudnienia 

oraz udokumentowanie osiągnięć 

świadczących o posiadaniu znaczącego 

doświadczenia zawodowego (np. opinii, 

certyfikatów, dyplomów)  

lub 

− co najmniej 2-letni staż pracy oraz dorobek 

naukowy udokumentowany np. uzyskaniem 

stopnia doktora oraz posiadaniem co 

najmniej jednej publikacji popularyzującej 

naukę (artykuły popularno-naukowe, 

przeglądowe i tym podobne) oraz pełno-

tekstowej pracy oryginalnej (jako pierwszy 

autor) w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym; dorobek naukowy powinien 

wynosić co najmniej 2,0 pkt. IF. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych z tytułem 

mgr. (lub równorzędnym), oraz: 

- udokumentowane doświadczenie bądź 

odbyte szkolenia dydaktyczne 

oraz 

− dorobek naukowy w postaci co 

najmniej jednej oryginalnej publikacji 

pełnotekstowej (w tym co najmniej 

jednej oryginalnej jako pierwszy autor) 

w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym z co najmniej Q2  

lub  

− dorobek naukowy powinien wynosić 

co najmniej 4,0 pkt. IF  

lub  

− co najmniej jedno zgłoszenie 

patentowe zarejestrowane przez 

właściwy urząd patentowy. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Ukończenie studiów wyższych z tytułem mgr. 

(lub równorzędnym), oraz: 

− dorobek naukowy w postaci co najmniej 

dwóch oryginalnych publikacji 

pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej 

oryginalnej jako pierwszy autor) 

w recenzowanym czasopiśmie naukowym z  

Q1  

i 

− dorobek naukowy powinien wynosić co 

najmniej 8,0 pkt. IF 

lub  

− co najmniej jedno zgłoszenie patentowe 

zarejestrowane przez właściwy urząd 

patentowy. 
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ADIUNKT Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. dr, znaczące doświadczenie dydaktyczne 

lub zawodowe, zaangażowanie w organizację 

procesów dydaktycznych lub 

technologicznych. 

 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. dr, osiągnięcia w pracy naukowej 

i dydaktycznej lub zawodowe, znacząca 

aktywność naukowa i potencjał 

w zakresie samodzielnego pozyskiwania 

funduszy na realizację projektów 

badawczych lub badawczo-

rozwojowych.  

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. dr, znaczące osiągnięcia w pracy 

naukowej, kompetencje w zakresie 

zarządzania zespołami ludzkimi, potencjał 

w zakresie pozyskiwania i realizacji znaczących 

projektów, w tym projektów 

międzynarodowych wyrażony w szczególności 

udokumentowaną znaczącą współpracą 

międzynarodową lub długoterminowym 

stażem zagranicznym.  

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Stopień doktora oraz: 

- co najmniej 4-letni staż pracy dydaktycznej na 

uczelni wyższej i posiadanie pozytywnych ocen 

przełożonych i studentów 

- udział w pracach organizacyjnych na rzecz 

dydaktyki lub kierownictwo projektu o 

charakterze dydaktycznym (np. wdrożenie 

nowego przedmiotu, nowej koncepcji 

nauczania), a w przypadku braku 

kierownictwa, kandydat powinien wykazać się: 

a) współautorstwem w przynajmniej jednym 

skrypcie lub podręczniku akademickim lub b) 

autorstwem pracy upowszechniającej 

osiągnięcia nauki 

- dorobek naukowy powinien wynosić co 

najmniej 4,0 pkt. IF, 

- posiadanie właściwej specjalizacji, jeżeli 

zatrudnienie ma nastąpić na stanowisku 

wymagającym łączenia obowiązków 

dydaktycznych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, a odpowiednie przepisy 

specjalizację taką przewidują 

lub 

- co najmniej 4-letni staż pracy ściśle związanej z 

perspektywą zatrudnienia oraz 

udokumentowane zaangażowanie w 

organizację procesów technologicznych. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Stopień doktora oraz: 

- udokumentowane doświadczenie bądź 

odbyte szkolenia dydaktyczne 

- opublikowane wyniki rozprawy 

doktorskiej 

- dorobek naukowy w postaci co 

najmniej dwóch publikacji oryginalnych 

pełnotekstowych (w tym co najmniej 

jednej oryginalnej publikacji jako 

pierwszy autor) w recenzowanych 

czasopismach naukowym z co najmniej 

Q2; dorobek naukowy powinien wynosić 

co najmniej 6,0 pkt. IF 

- kierownik lub wykonawca w 

przynajmniej jednym projekcie 

badawczym lub edukacyjnym 

finansowanym ze źródeł zewnętrznych 

pozyskanym w trybie konkursowym 

- posiadanie właściwej specjalizacji w 

odpowiedniej dziedzinie nauk 

medycznych, jeżeli zatrudnienie ma 

nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a 

odpowiednie przepisy specjalizację taką 

przewidują 

- doświadczenie w pracy organizacyjnej. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Stopień doktora oraz: 

- opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej 

- dorobek naukowy w postaci co najmniej 

sześciu oryginalnych publikacji 

pełnotekstowych (w tym co najmniej czterech 

oryginalnych publikacji jako pierwszy autor) w 

recenzowanych czasopismach naukowych z 

Q1; dorobek naukowy powinien wynosić co 

najmniej 15,0 pkt. IF 

- udokumentowane w postaci co najmniej 

jednej publikacji prowadzenie prac 

naukowych we współpracy z zagranicznymi 

instytucjami naukowymi lub odbycie stażu 

długoterminowego zagranicznego 

- kierownik lub wykonawca przynajmniej 

jednego projektu badawczego 

finansowanego ze źródeł zewnętrznych, 

pozyskanego w trybie konkursowym po 

uzyskaniu stopnia doktora 

- posiadanie właściwej specjalizacji w 

odpowiedniej dyscyplinie nauk medycznych, 

jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze 

nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy 

specjalizację taką przewidują. 
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PROFESOR UCZELNI Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. dr, znaczące osiągnięcia dydaktyczne 

lub zawodowe oraz dorobek badawczy lub 

technologiczny zdobyty po uzyskaniu stopnia 

doktora, a także znaczące zaangażowanie 

w organizację procesów dydaktycznych lub 

technologicznych oraz aktywność 

popularyzująca osiągnięcia nauki lub 

technologii. 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. dr, znaczące osiągnięcia naukowe lub 

dydaktyczne po uzyskaniu stopnia doktora, 

znacząco powiększony dorobek naukowy i 

dydaktyczny zdobyty po uzyskaniu stopnia 

doktora, znaczący udział w organizacji i 

realizacji procesów badawczych i 

dydaktycznych, w szczególności uzyskiwanie 

finansowania zewnętrznego na badania lub 

dydaktykę, realizacja międzynarodowych 

projektów badawczych lub kierowanie 

zespołami badawczymi. 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Min. dr i znaczące osiągnięcia, 

rozpoznawalność międzynarodowa 

potwierdzona wysokimi współczynnikami 

bibliometrycznymi  lub znaczącymi 

osiągnięciami w działalności innowacyjnej, 

znaczące osiągnięcia naukowe, w tym w 

zakresie prowadzenia badań zdobyte po 

uzyskaniu stopnia doktora, w szczególności 

uzyskiwanie znaczącego finansowania 

zewnętrznego na badania, realizacja 

znaczących międzynarodowych projektów 

badawczych, kierowanie zespołami 

badawczymi.  

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Stopień doktora oraz: 

− co najmniej 25-letni staż pracy pracy 

zawodowej  lub dydaktycznej na uczelni 

wyższej i posiadanie pozytywnych ocen 

przełożonych i studentów 

− kierowanie lub udokumentowany udział 

w kierowaniu organizacją procesu 

dydaktycznego w obszarze przedmiotu 

dydaktycznego 

− kierownictwo przynajmniej jednego 

projektu o charakterze dydaktycznym 

(np. wdrożenie nowego przedmiotu, 

nowej koncepcji nauczania) 

− kandydat powinien wykazać się również:  

a) autorstwem lub współautorstwem 

w przynajmniej jednym podręczniku 

akademickim oraz  

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Stopień doktora oraz: 

− kierownictwo przynajmniej jednego 

projektu badawczego lub 

dydaktycznego finansowanego ze źródeł 

zewnętrznych, pozyskanego w trybie 

konkursowym po uzyskaniu stopnia 

doktora lub udokumentowany wkład 

twórczy w realizację międzynarodowego 

projektu badawczego lub kierowanie 

zespołami badawczymi  

− dorobek naukowy:  

A) w postaci co najmniej sześciu 

publikacji pełnotekstowych 

oryginalnych w ciągu ostatnich 5 lat 

(w tym co najmniej czterech jako 

pierwszy autor lub autor 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Stopień doktora oraz: 

− kierownictwo przynajmniej dwóch 

projektów badawczych finansowanych 

ze źródeł zewnętrznych, pozyskanych w 

trybie konkursowym po uzyskaniu stopnia 

doktora (budżet projektów łącznie co 

najmniej 2 mln pln, w tym co najmniej 

jeden projekt we współpracy 

międzynarodowej) lub udział jako partner 

w prestiżowych projektach badawczych 

typu program Horizon, granty ERC. 

− udokumentowane w postaci co najmniej 

trzech publikacji pełnotekstowych 

w recenzowanych czasopismach 

naukowych z Q1 prowadzenie prac 

naukowych we współpracy 

z zagranicznymi instytucjami naukowymi 
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b) autorstwem publikacji lub monografii 

upowszechniających osiągnięcia nauki 

− dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia 

doktora w postaci co najmniej czterech 

pełnotekstowych prac oryginalnych w 

recenzowanym czasopiśmie naukowym; 

dorobek naukowy powinien wynosić co 

najmniej 25,0 pkt. IF 

− posiadanie właściwej specjalizacji, jeżeli 

zatrudnienie ma nastąpić na stanowisku 

wymagającym łączenia obowiązków 

dydaktycznych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, a odpowiednie przepisy 

specjalizację taką przewidują 

lub 

− co najmniej 8-letni staż pracy w branży 

związanej z perspektywą zatrudnienia 

oraz udokumentowane doświadczenie w 

kierowaniu procesami technologicznymi 

nabyte po uzyskaniu stopnia doktora, 

a także aktywność popularyzująca 

osiągnięcia technologiczne. 

korespondujący) w recenzowanych 

czasopismach naukowych z co 

najmniej Q2; ocena sumaryczna 

publikacji w ostatnich 5 latach, w 

których kandydat jest pierwszym lub 

korespondującym autorem, powinna 

wynosić co najmniej 10,0 pkt. IF; 

 

LUB:  

B) bibliometryczna ocena sumaryczna 

wszystkich publikacji, w których 

kandydat jest pierwszym lub 

korespondencyjnym autorem 

powinna wynosić co najmniej 25,0 

pkt. IF, a indeks Hirscha powinien 

wynosić co najmniej 12; 

− promotorstwo przynajmniej jednego 

zakończonego przewodu doktorskiego, 

 

− osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 

 

− posiadanie właściwej specjalizacji 

w odpowiedniej dyscyplinie nauk 

medycznych, jeżeli zatrudnienie ma 

nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a 

odpowiednie przepisy specjalizację taką 

przewidują. 

 

po uzyskaniu stopnia doktora 

− dorobek naukowy w postaci co najmniej 

dziesięciu oryginalnych publikacji 

pełnotekstowych w ciągu ostatnich 5 lat 

(w tym co najmniej sześciu jako pierwszy 

autor lub autor korespondujący) w 

recenzowanych czasopismach 

naukowych z Q1; dorobek naukowy 

powinien wynosić co najmniej 75,0 pkt. IF.  

− Ponadto, ocena sumaryczna publikacji w 

ostatnich 5 latach, w których kandydat 

jest pierwszym lub korespondującym 

autorem powinna wynosić co najmniej 

25,0 pkt. IF, a indeks Hirscha powinien 

wynosić co najmniej 15 lub znaczące 

osiągnięcia w działalności innowacyjnej  

− posiadanie właściwej specjalizacji 

w odpowiedniej dyscyplinie nauk 

medycznych, jeżeli zatrudnienie ma 

nastąpić w obszarze nauk klinicznych, 

a odpowiednie przepisy specjalizację 

taką przewidują.  
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PROFESOR Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Tytuł profesora, wyróżniające osiągnięcia 

dydaktyczne lub zawodowe, znaczące 

zaangażowanie w organizację procesów 

dydaktycznych lub technologicznych oraz 

aktywność popularyzująca osiągnięcia nauki 

lub technologii. 

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Tytuł profesora. 

 

  

Wymogi kwalifikacyjne statutowe: 

Tytuł profesora, rozpoznawalność 

międzynarodowa potwierdzona szczególnie 

wysokimi współczynnikami bibliometrycznymi 

lub znaczącymi osiągnięciami w działalności 

innowacyjnej oraz znaczące osiągnięcia w 

zakresie prowadzenia badań naukowych (w 

szczególności uzyskiwanie znaczącego 

finansowania zewnętrznego na badania, 

realizacja znaczących międzynarodowych 

projektów badawczych, kierowanie zespołami 

badawczymi, w tym z udziałem osób 

doktoryzujących się). 
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Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Tytuł profesora oraz: 

− co najmniej 25-letni staż pracy pracy 

zawodowej  lub dydaktycznej na uczelni 

wyższej i posiadanie pozytywnych ocen 

przełożonych i studentów 

− wyróżniające osiągnięcia w kierowaniu 

organizacją procesu dydaktycznego 

− kierowanie organizacją procesu 

dydaktycznego w obszarze przedmiotu 

dydaktycznego 

− kierownictwo przynajmniej jednego projektu 

o charakterze dydaktycznym finansowanego 

ze źródeł zewnętrznych 

− posiadanie właściwej specjalizacji, jeżeli 

zatrudnienie ma nastąpić na stanowisku 

wymagającym łączenia obowiązków 

dydaktycznych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, a odpowiednie przepisy 

specjalizację taką przewidują 

lub 

− co najmniej 8-letni staż pracy w branży ściśle 

związanej z perspektywą zatrudnienia oraz 

wyróżniające osiągnięcia w kierowaniu 

organizacją procesu technologicznego i 

aktywność popularyzująca osiągnięcia 

technologiczne. 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi kwalifikacyjne szczegółowe: 

Tytuł profesora oraz: 

−  kierownictwo przynajmniej czterech projektów 

badawczych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych, pozyskanych w trybie 

konkursowym po uzyskaniu stopnia doktora (w 

tym co najmniej dwóch projektów we 

współpracy międzynarodowej) 

−  udokumentowane w postaci co najmniej 

sześciu oryginalnych publikacji 

pełnotekstowych (w tym co najmniej czterech 

jako pierwszy autor lub autor korespondujący) 

w recenzowanych czasopismach naukowych 

z Q1 prowadzenie prac naukowych we 

współpracy z zagranicznymi instytucjami 

naukowymi po uzyskaniu stopnia doktora  

−  kierowanie zespołami badawczymi, w tym z 

udziałem osób doktoryzujących się  

−  dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia 

doktora w postaci co najmniej dwudziestu 

publikacji pełnotekstowych (w tym co 

najmniej dziesięciu jako pierwszy autor lub 

autor korespondujący) w recenzowanych 

czasopismach naukowych z Q1; dorobek 

naukowy powinien wynosić co najmniej 150,0 

pkt. IF. Ponadto, ocena sumaryczna publikacji 

w ostatnich 5 latach, w których kandydat jest 

pierwszym lub korespondującym autorem 

powinna wynosić co najmniej 35,0 pkt. IF.  

Sumaryczny indeks Hirscha powinien wynosić 

co najmniej 25 lub znaczące osiągnięcia 

w działalności innowacyjnej potwierdzone 

wdrożeniami i/lub komercjalizacją.  

 

• Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika 

oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w 

której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach 

uwzględniany jest wyższy kwartyl. 


