Spis dokumentów do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
PROFESORA
1 komplet - dla Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w wersji papierowej i
elektronicznej niżej wymienione dokumenty:
1. wniosek do Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM prof. zw. dr hab. n. med.
Jurka Olszewskiego o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora (wzór)
2. analiza bibliometryczna ( sporządza- w UM Łódź Oddział Nauki , Biblioteka UM w
Łodzi, UL. Muszyńskiego 2, Tel. 42/677-92-69 –
3. autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe albo artystyczne, informację o
osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o
ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora
lub promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku
polskim i angielskim,
4. ankieta oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy —
po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za
najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do
rozporządzenia, w języku polskim i angielskim (wzór).
5. wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej zastosowanych w praktyce (wzór)
6. wykaz osiągnięć w opiece naukowej – uczestnictwo co najmniej trzy razy w
charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w
tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w
charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym
(wzór)
7. informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
lub działającymi w kraju i za granicą oraz odbyła staże naukowe i prowadziła prace
naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
8. oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą
postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających
posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji I i II stopnia w
zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień
równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie
art. 21a ustawy
9. kwestionariusz osobowy w 2 egz. + 2 zdjęcia- wzór
10. kserokopia dowodu osobistego
11. kilka prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji
naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych
bądź wynalazków; ok. 10 prac + wykaz

