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DECYZJA Nr 2/2021 
DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru formularza 
„Kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje kadry prowadzącej kształcenie 

w Szkole Doktorskiej oraz rozwój i doskonalenie kadry”

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 21 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 37/2019 Senatu UPH z dnia

24 kwietnia 2019 roku:

1. W celu weryfikacji kwalifikacji nauczycieli lub pracowników naukowych prowadzących 

kształcenie w Szkole Doktorskiej UPH wprowadzam wzór formularza „Kompetencje, 

doświadczenie i kwalifikacje kadry prowadzącej kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz rozwój 

i doskonalenie kadry” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Wypełniony formularz składają wszyscy koordynatorzy oraz prowadzący przedmioty/moduły 

w Szkole Doktorskiej UPH.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach

dr hab. Anna Kamecka, prof, uczelni

mailto:szko1adoktorska@uph.edu.pl


Załącznik nr 1
do Decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH 

z dnia 5 lutego 2021 roku

Kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje kadry prowadzącej kształcenie
w Szkole Doktorskiej 

oraz rozwój i doskonalenie kadry

Imię i nazwisko: 

Wydział/Instytut:

Posiadane stopnie i tytuł naukowy:__________________
doktor, dziedzina nauki/sztuki......................... , dyscyplina
nauko wa/arty styczna............................................................
rok nadania..........................
tytuł rozprawy doktorskiej

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki

dyscyplina naukowa/artystyczna................................................................................... , rok
nadania...............................................
tytuł rozprawy habilitacyjnej

profesor dziedzina nauki/sztuki................................................................................................., rok
nadania .......................................

posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego, a w przypadku 
gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą -  podstawa 
prawna uznania zagranicznego tytułu / stopnia w RP

Wykaz przedmiotów/modułów: nazwa przedmiotu/modułu, forma zajęć, liczba godzin zajęć 
prowadzonych w Szkole Doktorskiej przez nauczyciela akademickiego zgodnie z Planem Szkoły 
Doktorskiej UPH._________________________________________________________________

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat:, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych i monografii naukowych ze szczególnym uwzględnieniem 
osiągnięć odnoszących się do przedmiotu/modułu prowadzonego w Szkole Doktorskiej oraz 
patentów i praw ochronnych, zrealizowanych grantów, redakcji w czasopismach naukowych).

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 10



najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat, wraz z 
wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materialów dydaktycznych, wdrożone 
innowacje dydaktyczne, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, szkolenia odnoszące się do 
przedmiotu/modułu prowadzonego w Szkole Doktorskiej).

Doświadczenie w zakresie promowania doktoratów (obronione doktoraty, otwarte przewody 
doktorskie, promotorstwo w szkole doktorskiej), wykaz ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 
10 lat.

Mobilność naukowa (udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, udział 
w międzynarodowych programach badawczych, naukowa współpraca krajowa i międzynarodowa, 
mobilność nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+, udział w stażach 
naukowych, status profesora wizytującego, wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat.____________________________________________

Inne informacje potwierdzające posiadane kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie odnoszące się do 
przedmiotu/modułu prowadzonego w Szkole Doktorskiej.

DYREKTOR
Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Przyrodniczo ■ Humanistyćzrwo 
w  S iedlcach

dr hab. Anna Kamecka 
profesor uczelni


