Wydział Neofilologii

Ogólne warunki konkursu lub awansu na stanowisko adiunkta
na Wydziale Neofilologii UAM
(tekst jednolity)
Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymaga się spełnienia następujących warunków:
1) opublikowania co najmniej dwóch artykułów w czasopismach o punktacji MNiSW nie
niższej niż 10 lub jednego artykułu w czasopiśmie z listy A lub monografii (różnej od
dysertacji doktorskiej),
2) wykazania się pracą doktorską, która została rekomendowana do publikacji,
3) wykazania się złożeniem zaakceptowanego jako „formalnie poprawny” wniosku o grant
NCN, NPRH, NCBiR lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych
i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” w roli kierownika projektu lub – w
przypadku projektów konsorcyjnych – kierownika zespołu lub wykonawcy w grancie
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, cywilno-prawnej lub stypendium w
projekcie finansowanym przez w/w instytucje. W przypadku konkursów, w których nie
wyróżnia się etapu oceny formalnej, uwzględnia się pozytywną ocenę w pierwszym
etapie,
W przypadku osób już zatrudnionych na Wydziale Neofilologii lub będących absolwentami
studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii do osiągnięć publikacyjnych (punkt 1)
zalicza się prace, które zostały wprowadzone do wydziałowego systemu
bibliograficznego.
4) Od kandydatów na stanowisko
habilitowanego,
nie
wymaga
w punktach: 1), 2) oraz 3).

adiunkta, którzy
się
spełnienia

posiadają stopień doktora
warunków
wymienionych

5) Od kandydatów na stanowisko adiunkta, zajmujących stanowisko starszego
wykładowcy z umową na czas określony, którzy byli w przeszłości już zatrudnieni na
stanowisku adiunkta, nie wymaga się spełnienia warunków wymienionych w punktach:
2) oraz 3). W przypadku tych kandydatów, do osiągnieć publikacyjnych (punkt 1)
zalicza się prace, które zostały opublikowane w okresie dwóch lat przed złożeniem
powtórnego wniosku o zatrudnienie bądź awans na stanowisko adiunkta.

Zaakceptowano przez Członków Rady Wydziału Neofilologii:
w dniu 25.05.2017 – Uchwała RW nr 77/2016/2017,
w dniu 31.01.2019 – Aneks nr 1 do Uchwały j.w. oraz
w dniu 21.03.2019 – Ankes nr 2 do Uchwały j.w.
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