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Procedura: P.104 B 

Zakres przedmiotowy: przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej ( wydziałowi 

UPP) 

Formularz: ankieta – wniosek jednostki naukowej w sprawie przyznania kategorii naukowej, 

stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym  

Uczestnicy procesu: 

1. pracownicy: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dziekani, kierownicy i 

pracownicy jednostek ( wydziałów), Dział Osobowy i Spraw Socjalnych 

(DOSS), Dział Nauki (DN), 

2. podmioty zewnętrzne: Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), Komitet Ewaluacji 

Jednostek Naukowych,  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (MNiSW) 

Właściciel procesu: Dział Nauki (DN) 

 

Graficzne przedstawienie przebiegu procesu: 

 

Uruchomienie przez DN procedury związanej z przygotowaniem ankiety - wniosku wydziału 

↓ 

 

Przygotowanie przez DN danych oraz zebranie danych do ankiety – wniosku każdego wydziału 

z innych działów i komórek Uczelni, przekazanie danych dziekanom 

↓ 

 

Dziekani wydziałów wprowadzają dane do ankiety - wniosku, a wypełnioną ankietę - wniosek 

przekazują w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra 

właściwego ds. nauki, w terminie określonym przez ministra. 

↓ 

 

Każdy wydział składa dodatkowo informację określoną w części A ust.3 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę 

podawczą ministra , albo w postaci papierowej 

↓ 

 

DN otrzymuje wersję drukowaną ankiety – wniosku z każdego wydziału 
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Podstawa prawna: 

 Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30.04.2010r, Dz.U. z 2014r, poz. 1620 

oraz z 2015r, poz. 249 i 1268 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015r 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, 

Dz.U. z 2015r, poz. 2015, z późn. zm. 

 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie 

szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy prorektorów  

 Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadzony 

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Nr 100/2008 z dnia 

7.07.2008 r., 

 
 


