Pismo ok6lne nr 2

Rektora Uniwersvtetu w Bialymstoku
z dnia 24sie.pnia 20 l ar.

w sprowie wprowadx,enia wxoru ,,lnformacj i o kandydacie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Bialymstoku"

W celu

ujednolicenia systemu oceniania kandydat6w na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie w Bialymstoku wprowadza sig
wz6r ,,Informacj i o kandydacie na stanowisko profesora nadzv"ryczajnego
Uniwersytetu w Bialymstoku ", kt6ry nalezy stosowa6:
1) w postgpowaniu konkursowym,
2) w celu uzyskania opinii Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku.
Wz6r ,,lnformacji o kandydacie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uniwersytetu w Biatymstoku" stanowi Zal4czntk do niniejszego pisma.
W z6r naleiry stosowai w postgpowaniach wszczEtych po dniu podpisania
niniej szego pisma.

Zalqcznik
do Pisma okolnego nr 2
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 24 sierpnia 2015 r

Informacja o kandydacie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UwB

1.
2.

lmig inazwisko, rok

urodzenia

.....................;

lviejsce pracy (Wydzial, Instytut, Zaklad)

(m ejsce/rok ukoAczenia)

4.

Stopiei naukowy doktora
(m ejsce./rok ukoAczenia)

5.

Stopieri naukowy doktora habilrtowanego ,...,.

6.

Tytul naukowy profesora lub pzewidywany termin zloZenia wniosku

(miejsceJrck ukoAczenia)

{rokl

7.

Publikacje naukowe:
Liczba prac

opublikowanych

........., pzyjqtych do druku

............

w tym:

-

opublikowanych i pzyjgtych do druku po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ... ...... .......;
sumaryczna liczba punkt6w za prace po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
opublikowanych w ciqgu ostatnich 5-ciu lat: ..,,......,.
sumaryczna liczba punktow za prace z ostalnich 5-ciu lat:

......,.,..,.,

................;

opublikowanych w czasopismach znajdujqcych sig na li5cie JCR lub ERIH:
opublikowanych monografii i podrqcznik6w akademickich w ciqgu ostatnich S-ciu lat: ,...,..,..,.,.;

8.

DzialalnoSc redakcyjna (np. redakcja prac zbiorowych, czlonkostwo w radach redakcyjnych)

9.

Liczba

patentow

,...,..,.,,..,;

10. Udzial w grantach i projektach naukowych (rodzaj
krerownika

grantu

grantu)

.,. .,.,,.,. w charakterze:

,,.,,,..,. wyk0nawcy,...,...,,...,...,,...,,,...,...,,...,...,,.,,..,.,.,...,;

11.
tz. Konferencje migdzynarodowe:
liczba wygloszonych referat6w ........,,..,..,.,.,...; komunikat6w (ustne ipostery) ........,..
13. Konferencje krajowe:

14. Udzialw organizacji konferencji naukowych (w jakim charakteze):.....................
15 Odbyte sta2e: krajowe .,. .., .., , ..

.

; zagraniczne

to. Liczbawypromowanychmagistr6w..........;liczbamagistrantowwbie2qcymrokuakad.....,......,...;

liczba wypromowanych doktorow:
w tym w charakterze promotora pomocntczego

liczba otwartych pzewodow doktorskich: .......;
liczba uczestnik6w seminarium doktoranckiego: ,..,, w tym w ramach studi6w doktoranckich ..,..,..,;
17. Udzial w postgpowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habililowanego w charakteze:

pzewodniczEcego komisji ....,,,...,...,.,
sekretaza

,., .,...,

recenzenta

czlonka komisji

,...,..;

18. Udzial w charaktene recenzenta w postepowaniu o nadanie tytulu naukowego profesora ....., ,.,...
19, Pelnione funkcje:

a)

wUczelni:..........,........,.,......

'..'''...'..'...''.''..'.''.'.;

b)

20

poza Uczelniq (np. w towazystwach naukowych):

":l'ol:' :"*::":'"

':::1

"::'.' l"l'lll'll'

Recenzenci dorobku naukowego:

Wynik glosowania Komisji Konkursowej:

Uprawnionych

za ................., pzeciw,.,,.,,..,,..,., wstrzymalo si? .,..,...,,...,...,..,,.,......

Wynik glosowania Rady Wydzialu:

Uprawnionych obecnych

za ................, pzeciw.,...,,.., wstzymalo siq.....,........

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

