
   Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2020 Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne z dnia 21.04.2020 
 

Dyscyplina Nauki Farmaceutyczne/Wydział Farmaceutyczny  
Stanowiska badawczo-dydaktyczne 

Stanowisko Progi awansowe/zatrudnieniowe Ocena Okresowa 

Asystent  Tytuł magistra  40 pkt. MNiSW lub 2 IF/2 lata  w czasopiśmie* 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK 
  

Adiunkt  Doktorat,  
- i  co najmniej 100 pkt. MNiSW* i 5 IF  
- w tym co najmniej 1 publikacja (praca oryginalna) 
po uzyskaniu stopnia doktora, która nie wchodziła 
w cykl rozprawy doktorskiej (jako pierwszy autor)  z 
IF ≥ 1   

60 pkt. MNiSW lub 3 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK, w tym co najmniej jedna publikacja 40 pkt. 
MNiSW lub 2 IF, jako pierwszy autor,  
 
lub 
 
w przypadku otrzymania/realizacji projektu 
naukowego/badawczego/wdrożeniowego finansowanego 
ze źródeł zewnętrznych (kierownik lub koordynator) 
- 30 pkt. MNiSW lub 1,5 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK, w tym co najmniej jedna publikacja 20 pkt. 
MNiSW lub 1 IF, jako pierwszy autor  

Profesor Uniwersytetu Doktorat, 
- i znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, 
stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
nauki farmaceutyczne oraz działalności 
dydaktycznej 
- znacząca aktywność naukowa w tym 
międzynarodowa, po uzyskaniu stopnia doktora, 
udokumentowana cyklem prac oryginalnych w 

80 pkt. MNiSW lub 4 IF/2 lata w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK, 
 
lub 
 
w przypadku otrzymania/realizacji projektu 
naukowego/badawczego/wdrożeniowego finansowanego 
ze źródeł zewnętrznych (kierownik lub koordynator) 



formie publikacji z punktacją łączną co najmniej 
IF=75, w których kandydat jest głównym autorem,  
 
lub 
 
Habilitacja 
 - i co najmniej 5 IF i 100 punktów  MNiSW* za 
ostatnie 3 lata z publikacji przypisanych do 
dyscypliny nauki farmaceutyczne  

- 40 pkt. MNiSW lub 2 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK  

Profesor  Tytuł naukowy profesora 
- i co najmniej 5 IF i 100 punktów  MNiSW* za 
ostatnie 3 lata  
  

100 pkt. MNiSW lub 5 IF/2 lata w czasopiśmie* 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK 
 
lub 
 
w przypadku otrzymania/realizacji projektu 
naukowego/badawczego/wdrożeniowego finansowanego 
ze źródeł zewnętrznych (kierownik lub koordynator) 
- 50 pkt. MNiSW lub 2,5 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z afiliacją 
CM UMK  

 
*czasopisma - punktowane czasopisma naukowe umieszczone w wykazie MNiSW na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 

**IDUB - projekty w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

 
 
 
 
 
 



Stanowiska badawcze 

Stanowisko Progi awansowe/zatrudnieniowe Ocena Okresowa 

Asystent  Tytuł magistra 
- stanowisko finansowane ze środków zewnętrznych 
(projekty, granty lub IDUB**) 
- zatrudnienie na okres uzyskania ww. środków 
finansowych   

Pozytywna opinia kierownika/koordynatora 
projektu/grantu lub instytucji finansującej dotycząca 
realizacji projektu i grantu 
oraz 
40 pkt. MNiSW lub 2 IF/2 lata  w czasopiśmie* 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z 
afiliacją CM UMK 
 

Adiunkt  Doktorat,  
- stanowisko finansowane ze środków zewnętrznych 
(projekty, granty lub IDUB**) 
- zatrudnienie na okres uzyskania ww. środków 
finansowych   

Pozytywna opinia kierownika/koordynatora 
projektu/grantu lub instytucji finansującej dotycząca 
realizacji projektu i grantu 
oraz 
60 pkt. MNiSW lub 3 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z 
afiliacją CM UMK, w tym co najmniej jedna publikacja 
40 pkt. MNiSW lub 2 IF, jako pierwszy autor 
 

Profesor Uniwersytetu Habilitacja 
 - stanowisko finansowane ze środków zewnętrznych 
(projekty, granty lub IDUB**) 
- zatrudnienie na okres uzyskania ww. środków 
finansowych   

Pozytywna opinia kierownika/koordynatora 
projektu/grantu lub instytucji finansującej dotycząca 
realizacji projektu i grantu 
oraz 
80 pkt. MNiSW lub 4 IF/2 lata w czasopiśmie*, 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z 
afiliacją CM UMK 

Profesor  Tytuł naukowy profesora 
- stanowisko finansowane ze środków zewnętrznych 
(projekty, granty lub IDUB**) 
- zatrudnienie na okres uzyskania ww. środków 
finansowych   

Pozytywna opinia kierownika/koordynatora 
projektu/grantu lub instytucji finansującej dotycząca 
realizacji projektu i grantu 
oraz 



100 pkt. MNiSW lub 5 IF/2 lata w czasopiśmie* 
przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne z 
afiliacją CM UMK 
 

   

*czasopisma – punktowane czasopisma naukowe umieszczone w wykazie MNiSW na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 

**IDUB - projekty w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 


