
Załącznik nr 1 

 

Stałe wymagania wobec kandydatów do zatrudnienia w dyscyplinie naukowej Nauki  

o Sztuce na Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

1. W przypadku konkursu w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta wymaga się: 

 

- opublikowania w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch 

artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce  

i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism, 

 

- w ciągu ostatnich pięciu lat uzyskania, prowadzenia lub uczestniczenia w grancie krajowym 

MNiSW, MKult., NCN, NCBiR, FNP albo uzyskania lub prowadzenia równoważnego 

wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia 

przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie 

(w przypadku znanej punktacji minimum 70% punktacji) w ostatnim etapie oceny, ale nie 

zyskała dofinansowania z powodu braków środków, 

 

- umiejętności prowadzenia zajęć w szkolnictwie wyższym na życzenie komisji konkursowej 

potwierdzonych poprzez wygłoszenie otwartego wykładu, 

 

- znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym 

prowadzenie zajęć w przypadku stanowisk dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych, 

 

- czynnej znajomości przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w 

uczestnictwie w zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów 

w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach 

zagranicznych. Dodatkowym lub obligatoryjnym wymogiem na wniosek komisji może być 

przedstawienie potwierdzenia prowadzenia semestralnych cykli zajęć w języku kongresowym 

w szkole wyższej. 

 

2. W przypadku konkursu w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora uczelni lub 

profesora od kandydata wymaga się: 

 

- posiadania stopnia doktora habilitowanego (przy zatrudnieniu na stanowisku 

profesora uczelni) lub tytułu profesora (przy zatrudnieniu na stanowisku profesora), 

 

- dorobku naukowego w ostatnich pięciu latach nie mniejszego niż średnia pracowników 

jednostki, w której nastąpić ma zatrudnienie, pracujących na stanowisku profesora uczelni lub 

profesora, mierzona z pomocą aktualnych zasad parametryzacji jednostek naukowych, 

obowiązujących w roku ogłoszenia konkursu, 

 

- w ciągu ostatnich pięciu lat uzyskania grantu krajowego MNiSW, MKult., NCN, NCBiR, 

FNP lub równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub 

zagranicznych lub złożenia przynajmniej dwóch aplikacji w konkursach grantowych, które 

zostały ocenione pozytywnie (w przypadku wyników wyrażanych cyfrą minimum 70% 

punktacji) w ostatnim etapie oceny, ale nie uzyskały dofinansowania z powodu braków 

środków, 

 



- umiejętności prowadzenia zajęć w szkolnictwie wyższym na życzenie komisji konkursowej 

potwierdzonych poprzez wygłoszenie otwartego wykładu, 

 

- znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie 

zajęć w przypadku stanowisk dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych, 

 

- czynnej znajomości przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się  

w uczestnictwie w zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich 

referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w 

publikacjach zagranicznych. Dodatkowym lub obligatoryjnym wymogiem na wniosek komisji 

może być przedstawienie potwierdzenia prowadzenia semestralnych cykli zajęć w języku 

kongresowym w szkole wyższej. 


