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Uchwała nr 24/2014 

Rady Wydziału  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 14 marca 2014 roku   

w sprawie zmiany w uchwale Rady Wydziału Biologii nr 2/2013 w sprawie wymagań 

stawianych kandydatom na stanowiska profesorskie na Wydziale Biologii UG 

 

 

Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 roku przyjęła uchwałę w 

sprawie zmiany w uchwale Rady Wydziału Biologii nr 2/2013 w sprawie wymagań stawianych 

kandydatom na stanowiska profesorskie na Wydziale Biologii UG. 

 Wynik głosowania: uprawnionych: 62 osoby, obecnych: 36 osób, oddano: 36 

głosów, za: 28 głosów, przeciw: 6 głosów, wstrzymujących się: 2 głosy. 

 

        Dziekan Wydziału Biologii 

         /-/ 

               prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 
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Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Biologii 24/2014 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska profesorskie na Wydziale Biologii 

Uniwersytetu Gdańskiego  

 Na podstawie §73 oraz §74 statutu UG zarządza się, co następuje:  

§ 1 

1. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien wykazać się pracami 

opublikowanymi po otrzymaniu stopnia doktora habilitowanego, których sumaryczna 

punktacja wynosi co najmniej 80 punktów ministerialnych. W ich skład mogą 

wchodzić wyłącznie publikacje z czasopism oraz monografie, które mają przyznane 

nie mniej niż 20 punktów ministerialnych. Nie mogą to być publikacje, które zostały 

wyszczególnione w dorobku podlegającemu ocenie w procedurze habilitacyjnej. 

2. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Biologii powinien 

mieć udokumentowane osiągnięcia w zdobywaniu funduszy na badania ze źródeł 

zewnętrznych (NCBiR, NCN, FNP) w okresie po habilitacji lub kierować zespołem 

badawczym.  

§ 2 

1. Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego musi posiadać tytuł profesora, a do 

tego musi wykazać się publikacjami, które ukazały się po jego habilitacji i ich 

sumaryczna punktacja wynosi co najmniej 300 punktów ministerialnych. Pod uwagę 

brane są tylko czasopisma wymienione w aktualnym Journal Citation Reports oraz 

monografie, którym przyznano nie mniej niż 20 punktów. 

§ 3 

1. Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych będzie uaktualniać ww. 

wymagania po ogłoszeniu nowej punktacji czasopism, lub po wprowadzeniu zmian w 

obowiązującej punktacji monografii. 

§ 4 

1. Przy obliczaniu punktów za publikacje należy brać pod uwagę aktualnie obowiązującą 

punktację. Wyłączone są publikacje z okresu, gdy dane czasopismo nie znajdowało się 

w Journal Citation Reports. 
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§ 5 

               Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2013 r. 

 

         Dziekan Wydziału Biologii 

          /-/ 

                          prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

  


