
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 111 /2021 Rektora PW 
 

Skrócona informacja 

o kandydacie ubiegającym się o stanowisko profesora / profesora uczelni*  

w Politechnice Warszawskiej  

w grupie dydaktycznej / badawczej / badawczo-dydaktycznej* 

jako podstawowym / niepodstawowym*  miejscu pracy 
 

 tytuł, stopień, imię i nazwisko ur. (rok urodzenia) 

 

1.Jednostka organizacyjna (wydział/ instytut/katedra/zakład) 

2.Wnioskowany okres zatrudnienia  od……..…….. do…….………; / na czas nieokreślony*; wymiar etatu…..… 

3.Data wszczęcia postępowania:……………..; data rozstrzygnięcia konkursu:……………..... 

 

4.Uzyskane tytuły zawodowe, stopnie naukowe 

Tytuł zaw./stopień nauk. Rok Jednostka organizacyjna nadająca tytuł zaw. /stopień  

inż.   

mgr (mgr inż.)   

dr      

dr hab.   

 

5.Dotychczasowe stanowiska pracy w PW i miejsca pracy poza PW  

Instytucja Okres od – do Stanowisko 

   

   

   

   

 

6. Dyscyplina naukowa:  ………………………… 

7. Liczba wypromowanych doktorów: …….…. Promotorstwo pomocnicze ……..… Opieka nad 

doktorantami:…………  

8. Dorobek badawczy 

1) Dane bibliometryczne:  

h-index: ……/..…, liczba cytowań (bez autocytowań)……/…….. (wg bazy WoS/Scopus) 

Dorobek Ogółem W ciągu ostatnich 4 lat 

Artykuły naukowe   

             w tym artykuły z listy JCR   

Monografie naukowe   

Rozdziały w monografiach   

Patenty   

 

2) Najważniejsze monografie (bez rozprawy habilitacyjnej) 

1.  

2. 

3. 

3) Najważniejsze publikacje /patenty: 

1.  

2. 

3. 

4) Inne prace twórcze (projekty, wdrożenia): 

 

9. Dorobek dydaktyczny  

1) Podręczniki i skrypty:  

1. 

2. 

3. 



2) Opieka nad dyplomantami (w tym w ciągu ostatnich 4 lat):  

3) Popularyzacja wiedzy:  

4) Inne 

 

 

10. Działalność organizacyjna 

1) Kierowanie projektami: liczba …….(łącznie na kwotę:……….),  

w tym w ciągu ostatnich 4 lat: ………..(łącznie na kwotę:……….) 

1. 

2. 

3. 

2) Współpraca naukowa z innymi ośrodkami, w szczególności – zagranicznymi, oraz odbytymi w nich 

stażami długoterminowymi 

3) Funkcje pełnione z wyboru w PW i poza PW 

1. 

2.     

3. 

4) Inne 

 

11.  Inne istotne elementy dorobku  

 

12. Szczególne zadania uzasadniające zatrudnienie 

 

 

 

 

…………………………………. 

Data i podpis kandydata 

………………………………………  

Data i podpis dziekana/dyrektora 

 

 

Uchwała rady naukowej dyscypliny ……………………………………………………………………w sprawie 

opinii o zatrudnienie:  

Data……………………….; głosowanie: …..…za; ………przeciw; ………..wstrz. 

 

 

Uchwała rady wydziału/kolegium ……………………………………………………………………w sprawie 

opinii o zatrudnienie:  

Data……………………….; głosowanie: …..…za; ………przeciw; ………..wstrz. 

Data i podpis dziekana/dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne usunąć 

 

 

Uwaga:     „Skrócona informacja” nie powinna przekroczyć 2 stron 

 

 

 


