
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/2021 
 

„Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 22/2020” 
 

Tabela 1. Nauczyciele akademiccy proponowani do prowadzenia zajęć (profil praktyczny) 

  

Imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię  
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

Informacja o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w uczelni albo terminie podjęcia przez 
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla 

niego podstawowe miejsce pracy 
Data i forma zatrudnienia w uczelni: 

zatrudniony/a  od .................. na podstawie............................,  

wymiar czasu pracy ………., uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe1 miejsce pracy 

Termin podjęcia zatrudnienia w uczelni 
planowane zatrudnienie  od .................. na podstawie............................,  

wymiar czasu pracy ………., uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe2 miejsce pracy 

Informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym  
lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego  

w zakresie programu studiów 
Posiadane stopnie i tytuły naukowe: 

doktor, dziedzina nauki/sztuki ……………………dyscyplina naukowa/artystyczna…………………...,     
rok nadania........................... 

tytuł rozprawy doktorskiej .............................. 

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..dyscyplina naukowa/artystyczna…………….., 
rok nadania................... 

tytuł rozprawy habilitacyjnej ................................. 

profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania ............  

posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego, a w przypadku gdy tytuł 
zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą  –  podstawa prawna uznania 
zagranicznego tytułu / stopnia w RP  
………………………………………………………………………………………………  
 

Dorobek naukowy 

Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, 
dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej/naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat 

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu studiów, w tym informacja o posiadanym prawie 
wykonywania zawodu lub uprawnieniu do wykonywania zawodu 

………………………………………………………………………………………………  
 

                                                           
1  Niepotrzebne skreślić 
2  Niepotrzebne skreślić 



W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania jednego 
z zawodów,  o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), należy podać informacje potwierdzające 
spełnienie przez  nauczyciela akademickiego wymagań zawartych w odpowiednim rozporządzeniu MNiSW wydanym 
na podstawie art. 68 ust 3  ustawy, określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
właściwy dla studiów będących przedmiotem wniosku. 

  ……………………………………………………………………………………………… 

Dorobek dydaktyczny 

Krótki opis dorobku dydaktycznego  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych z ostatnich 10 lat 
Planowany przydział zajęć dydaktycznych 

Liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi akademickiemu – (należy podać liczbę godzin zajęć 
dydaktycznych, które nauczyciel akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym kierunku)  

 

Rodzaje zajęć – dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich (należy podać nazwę zajęć lub grupy zajęć 
oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) 

a. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (jeśli dotyczy) 

 

b. Inne zajęcia 

 

 

Tabela 2. Inne –  niż nauczyciele akademiccy –  osoby proponowane do prowadzenia zajęć  
(profil praktyczny) 

 

Imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię  
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 
Informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na 

prawidłową realizację zajęć 
Posiadane tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe: 

tytuł zawodowy  ………., ukończony kierunek studiów ………………………………………, 
rok ukończenia …………….. 
tytuł pracy magisterskiej ………………………………………………………………………... 
 
doktor, dziedzina nauki/sztuki ……………….., dyscyplina naukowa/artystyczna……………………...,     
rok nadania........................... 

tytuł rozprawy doktorskiej .............................. 

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki …………………, dyscyplina naukowa/artystyczna ……………… 
rok nadania................... 

tytuł rozprawy habilitacyjnej ................................. 

profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania ............  

posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego, a w przypadku  
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – podstawa prawna 
uznania zagranicznego tytułu / stopnia w RP 



………………………………………………………………………………………………  
Informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających  
na prawidłową realizację zajęć, w tym: 

Dorobek naukowy 

Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, 
dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej/naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat 

  
 

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu studiów, w tym informacja o posiadanym prawie 
wykonywania zawodu lub uprawnieniu do wykonywania zawodu 

………………………………………………………………………………………………. 
W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania jednego 
z zawodów,  o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), należy podać informacje potwierdzające spełnienie przez  nauczyciela 
akademickiego wymagań zawartych w odpowiednim rozporządzeniu MNiSW wydanym na podstawie art. 68 ust 3  
ustawy, określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu właściwy dla studiów będących 
przedmiotem wniosku. 

  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dorobek dydaktyczny 

Krótki opis dorobku dydaktycznego  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych z ostatnich 10 lat 
Planowany przydział zajęć dydaktycznych 

Liczba godzin zajęć przydzielonych osobie proponowanej do prowadzenia zajęć – (należy podać liczbę 
godzin zajęć dydaktycznych, które ta osoba będzie prowadziła osobiście na wnioskowanym kierunku)  

 

Rodzaje zajęć (należy podać nazwę zajęć lub grupy zajęć oraz formę zajęć planowanych  
do prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) 

a. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (jeśli dotyczy) 

 

 

b. Inne zajęcia 

 

 
 


