
Załącznik do uchwały nr 346/2020 

 

Sformułowanie "ogółem/po habilitacji" odnosi się do stanowiska profesora uczelni, a "ogółem/po uzy-

skaniu tytułu profesora" do stanowiska profesora zwyczajnego. 

 

Minimalne kryteria zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni i profesora zwyczajnego w grupie 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (z wyłączeniem pracowników z dziedziny 

nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych) 

 

 A B C D E F 

 

Promotorstwo 

doktoratów 

 

zakończone 

/wszczęte1 

IF2 

 

ogółem / po habilitacji 

ogółem / po uzyskaniu tytułu 

profesora 

 

IF z publikacji, w których kandydat jest 

pierwszym, drugim, ostatnim lub jedynym z 

danej dyscypliny w UMP współautorem w 

badaniach wieloośrodkowych 

 

ogółem / po habilitacji 

ogółem / po uzyskaniu tytułu profesora 

HI3 
Liczba cy-

towań4 

Kierowanie pro-

jektem badaw-

czym finanso-

wanym z ze-

wnętrznych źró-

deł 

Wartość IF 

Wartość IF skory-

gowana na me-

dianę 

Wartość IF 
Wartość IF skorygowana na 

medianę 

Stanowisko 

profesora 

uczelni 

1/1 
lub 

2/0 
30/12 15/6 20/8 10/4 ≥8 ≥150 ≥ 50.000 zł 

Stanowisko 

profesora 

zwyczajnego 

4/- 
(w tym co najmniej 

dwa po uzyskaniu ty-

tułu) 

200/100 100/50 100/50 50/25 ≥15 ≥500 ≥ 1.000.000 zł 
(po uzyskaniu tytułu) 

 

Uwaga: w przypadku ubiegania się o stanowisko profesora zwyczajnego dopuszcza się możliwość   

niespełnienia: 

1. jednego kryterium spośród kryteriów B - F. Wówczas wartości pozostałych kryteriów (z wyjąt-

kiem kryterium A) powinny być zwiększone o 10% (jeżeli warunek zwiększenia dotyczy warto-

ści indeksu Hirscha - powinien on wynosić 18). 

2. dwóch lub więcej kryteriów spośród kryteriów A - F, u osoby z tytułem naukowym profesora 

legitymującej się znaczącym wkładem organizacyjnym w rozwój Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu 

 

                                                           
1 dopuszcza się możliwość spełnienia tego kryterium w sytuacji, gdy pełni się funkcję promotora przed wszczę-
ciem postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora (dotyczy postępowań wszczynanych po 1 paździer-
nika 2019 roku) 
2 w kryteriach B i C należy wybrać korzystniejszy wariant: albo wskazać "wartość IF", albo "wartość IF skorygo-
waną na medianę", która jest podawana na stronach Biblioteki Głównej UMP w bazie "Bibliografia publikacji 
pracowników UM w Poznaniu" w polu "uwagi". 
3 wg Web of Science 
4 wg Web of Science, z wyłączeniem autocytowań 


