Uchwała nr 236/2019
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub
przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta
Senat działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się minimalne kryteria dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie
zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.
2. Traci moc uchwała nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych kryteriów dorobku naukowego do ubiegania się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia w ramach konkursu na stanowisko
asystenta i adiunkta (zmieniona uchwałą nr 153/2018 Senatu UMP z dnia 20 czerwca 2018 roku).

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Załącznik do uchwały nr 236/2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Kryterium określane jako "punkty IF" odnosi się do całkowitej wartości wskaźnika impact factor (IF)
uzyskanej z prac naukowych opublikowanych przez nauczyciela akademickiego (kryterium określone
jako "sumaryczny IF") oraz publikacji z pierwszym, drugim, ostatnim lub jedynym z danej dyscypliny w
UMP współautorstwem.
W polach odnoszących się do "punktów IF" osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia może podać wartość "IF skorygowaną na medianę", która jest do pobrania w polu "Uwagi"
w Bibliografii Publikacji UM w Poznaniu na stronach Biblioteki Głównej UMP. W takiej sytuacji, minimalna wymagana wartość "IF skorygowana na medianę" wynosi 50% oczekiwanych "punktów IF" podanych w poniższych tabelach.
Minimalne kryteria zatrudnienia lub przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta do 10 lat
zatrudnienia (z wyłączeniem pracowników z dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych)
Punkty IF

Stanowisko

Sumaryczny
IF

w tym za publikacje, w których asystent jest pierwszym, drugim lub jedynym z danej dyscypliny w UMP współautorem
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Asystent po 2 latach zatrudnienia
Asystent po 4 latach zatrudnienia lub po zakończeniu studiów doktoranckich, lub ukończeniu szkoły doktorskiej

Asystent po 6 latach zatrudnienia1
Asystent po 8 latach

zatrudnienia2

Asystent po 10 latach zatrudnienia3

Minimalne kryteria zatrudnienia lub przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta do 10 lat
zatrudnienia (z wyłączeniem pracowników z dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych)
Sumaryczny
IF

w tym za publikacje, w których adiunkt jest pierwszym, drugim, ostatnim lub jedynym z danej dyscypliny w UMP współautorem

Adiunkt - pierwsze zatrudnienie
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Adiunkt po 2 latach
Adiunkt po 4 latach
Adiunkt po 8 latach4
Adiunkt po 10 latach5

1

Punkty IF

Stanowisko

włączając lata studiów doktoranckich / szkoły doktorskiej
włączając lata studiów doktoranckich / szkoły doktorskiej
3
jak wyżej
4
dodatkowe wymogi obejmują wartość indeksu Hirscha ≥ 4 oraz liczbę cytowań bez autocytowań ≥ 40 (wg Web
of Science)
5
dodatkowe wymogi obejmują wartość indeksu Hirscha ≥ 5 oraz liczbę cytowań bez autocytowań ≥ 50 (wg Web
of Science)
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