
Załącznik do Zarządzenia  Nr 94/2010  

   Rektora WUM  z dnia25.11.2010  r.  

 
 
 
  
 

 
 

 (Nazwa jednostki organizacyjnej) 
 

 
 

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA  

W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 
 
 

okres objęty oceną   

 
Objaśnienia: 
 
Proszę o wypełnienie części  IV, V, VI i VII  wpisując wyłącznie dane dotyczące okresu objętego oceną.  
Część II wypełnia Przewodniczący Komisji ds. Oceny Profesorów. Część III wypełnia Rektor.  
 

 
I. Dane osobowe nauczyciela akademickiego 

 

1. Imię i nazwisko  

2. Data urodzenia  

3. Data zatrudnienia w WUM  

4. Nazwa stanowiska  

5. Miejsce zatrudnienia (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)    

 

II. Ocena Komisji z uzasadnieniem w przypadku oceny wyróżniającej lub negatywnej  

 

Liczba punktów przyznanych w wyniku oceny działalności:  

 

dydaktycznej    naukowej   

 

organizacyjnej    leczniczo-usługowej   

 

Liczba punktów przyznanych w wyniku oceny dokonanej przez studentów  

 

 

Łączna liczba przyznanych punktów:   

 

Jednostka 
kliniczna  

 

Jednostka 
teoretyczna  
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Uzyskana ocena: ……………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie oceny wyróżniającej lub negatywnej: 

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

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

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

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

Warszawa  dnia ……………………………… 

 

………………………………………….. 

(podpis Przewodniczącego Komisji) 

 

 
III. Ocena Rektora 

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

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

 
Warszawa  dnia ……………………………… 

………………………………………….. 

(podpis Rektora) 

 

 

 

IV. Działalność dydaktyczna (wypełnia oceniany profesor) 

 

1. Udział w przygotowaniu procesu dydaktycznego (podręczniki, skrypty, programy, monografie, 

rozdziały, itd.) 

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

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

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

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

 

2. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia dydaktyczne (Rektora, Ministra Zdrowia, inne) 

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

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

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

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

3. Udział w kształceniu podyplomowym, doktoranckim, specjalizacyjnym 

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

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

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

4. Udział w komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych lub innych 

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

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

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

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

5. Funkcje pełnione w procesie dydaktyczno-wychowawczym (np.: kierownika studiów, opiekuna kół 

naukowych, opiekuna obozów studenckich, itp.) 

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

6. Osobisty kontakt ze studentami (wykłady, seminaria, ćwiczenia, itp.) 

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

7. Recenzje prac licencjackich i magisterskich 

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

8. Promotorstwo prac licencjackich i magisterskich 

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

9. Organizacja konferencji (seminariów) dydaktycznych 

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

 

V. Działalność naukowa (wypełnia oceniany profesor) 

 

1. Artykuły opublikowane w Current Contents (proszę załączyć wykaz)) 

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

2. Artykuły nierejestrowane w Current Contents (proszę załączyć wykaz)  

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

3. Inne formy działalności naukowej (udział w pracach instytutów naukowych, przynależność do 

towarzystw naukowych, itp.) 

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

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

4. Realizacja badań naukowych ( proszę podać nazwę/treść projektu, grantu, umowy): 

1) kierowanie międzynarodowym projektem badawczym, grantem MNiSW, 

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

2) udział w międzynarodowym projekcie badawczym, wykonawstwo grantu MNiSW 

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

3) kierowanie projektem celowym, rozwojowym, zamawianym,  

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

4) udział w umowie międzynarodowej,  

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

5) kierowanie projektem badawczym uczelnianym, 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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6) złożenie wniosku o kierowanie projektem badawczym krajowym lub międzynarodowym,  

w ramach programów operacyjnych lub innych 

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

7) inne  

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

5. Kształcenie kadr naukowych (proszę podać temat przewodu): 

1) promotorstwo otwartego przewodu doktorskiego (proszę podać liczbę) 

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

2) promotorstwo zakończonych prac doktorskich  (proszę podać liczbę) 

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

3) opieka  w otwartym przewodzie habilitacyjnym (proszę podać liczbę) 

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

4) zakończone przewody habilitacyjne (proszę podać liczbę) 

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

6. Opracowane recenzje (proszę wymienić): 

1) recenzja dorobku związanego z wnioskiem o tytuł naukowy profesora 

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

2) recenzja dorobku do rozprawy habilitacyjnej 

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

3) recenzja dorobku związanego z wnioskiem o stanowisko profesora zwyczajnego  

lub dr honoris causa 

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

4) recenzja pracy doktorskiej (proszę podać liczbę) 

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

5) recenzja podręcznika, skryptu (proszę podać liczbę) 

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

6) recenzja projektu badawczego międzynarodowego i zagranicznego (proszę wymienić) 

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

7) recenzja projektu badawczego MNiSW/NCBiR (proszę wymienić) 

................................................................................................................................................... 

7. Monografie (proszę podać nazwy oraz liczbę): 

1) w języku obcym 

 autorstwo………………………………………………………………………………………….. 

 autorstwo rozdziału………..……………………………………………………………………… 

 redakcja…………………………………………………………………………………………….. 

2) w języku polskim 

 autorstwo…………………………………………………………………………………………… 

 autorstwo rozdziału…………..…………………………………………………………………… 

 redakcja……………………………………………………………………………………………. 
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8. Komunikaty zjazdowe (proszę podać nazwy/treść oraz liczbę) 

1) w języku obcym ……….………………………………………………………………………………. 

2) w języku polskim ……….……………………………………………………………………………… 

 

9. Udział w komitetach naukowych zjazdów i przewodniczenie sesjom w trakcie zjazdu 

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

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

10. Dokonania naukowe publikowane w mediach elektronicznych (np. wykłady, konferencje) 

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

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

11. Podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. specjalizacja, kursy, wyjazdy 

szkoleniowe krajowe i zagraniczne). 

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

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

12. Współpraca z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi   

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

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

 

VI. Działalność organizacyjna nie wymieniona wcześniej (wypełnia oceniany profesor)   

1. Pełnione funkcje kierownicze w WUM  (dziekan/prodziekan wydziału, dyrektor/ wicedyrektor instytutu, 

kierownik katedry/kliniki/zakładu itd.- proszę podać okres od …-do…). 

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

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

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism (proszę podać funkcję, okres, tytuł czasopisma) 

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

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

2. Udział w pracach Komisji Senackich, Rektorskich, innych  (proszę podać nazwę komisji,  funkcję, 

okres) 

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

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

 

VII. Działalność leczniczo-usługowa (wypełnia oceniany profesor) 

 

1. Zorganizowanie lub rozwinięcie placówki leczniczej ....................................................................... 

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

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

2. Wprowadzone metody diagnostyczne lub lecznicze ………………………………………..……….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Praca na stanowisku konsultanta (wojewódzkiego, krajowego) ……………………………………... 

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

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

4. Zgłoszenia patentowe 

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

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

5. Inne funkcje i osiągnięcia 

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

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

 

 

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

Warszawa, data      Podpis ocenianego profesora 


