
Uchwała Nr 69/2020 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów 

uprawniających do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni, 

adiunkta i asystenta  

 

 

Na podstawie §80 ust. 2, §81 ust. 4 i §82 ust. 3 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

Ustala się następujące kryteria uprawniające do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni, 

adiunkta i asystenta:  

 

1) Kryteria obowiązujące na stanowisko profesora uczelni: 

 

Dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 15.0 

pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 7.0 pkt IF uzyskanych 

jako pierwszy lub ostatni autor.   

 

2) Kryteria obowiązujące na stanowisko adiunkta: 
 

a) Dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 

6.0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 3.0 pkt IF 

uzyskanych jako pierwszy autor, z zastrzeżeniem lit. b; 

 

b) Podwyższony dorobek naukowy osoby, która nie spełnia wymogu określonego w § 

81 ust. 1 pkt 6 Statutu PUM, za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co 

najmniej 12.0 pkt Impact Factor (IF), przy czym wymagane jest przynajmniej 6.0 pkt 

IF uzyskanych jako pierwszy autor. 

 

3) Kryteria obowiązujące na stanowisko asystenta  
 

a) Całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 200 punktów 

aktualnie obowiązującej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(„MNiSW”) lub 5.0 pkt Impact Factor (IF), albo 

 

b) Dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 

120 punktów aktualnie obowiązującej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego („MNiSW”) lub 3.0 pkt Impact Factor (IF) 

 

§2 

Traci moc uchwała Nr 125/2020 r. Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny dorobku 

naukowego przy zatrudnianiu lub awansowaniu na stanowisko adiunkta, profesora 

wizytującego profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego. 

 

 



§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 


