
 
 

DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
Numer: 2-11            Data: 19.02.2007 r. 
 
Temat: Spis  dokumentów wniosku  o  nadanie  tytułu  naukowego  profesora 
 
Na podstawie: Ustawy z dnia 14.03.2003 o stopniach i tytułach (Dz. U. 65 poz. 595 
ze zm. w Dz. U.  Nr 164 z 27.07.2005 r. poz. 1365) oraz Rozporządzenia MENiS 
z dnia 15.01.2004 r. (Dz. U. nr 15 z 3.02.2004 poz. 128 ze zm. Dz. U. nr 252  z 
15.12.2005 r. poz. 2125) ustalam następujący spis dokumentów wniosku  o  nadanie  
tytułu  naukowego  profesora: 
 
Kandydat składa w Dziekanacie następujące dokumenty:  
-    w wydzielonych sześciu kompletach: 
1. Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności 

naukowo-badawczej i dydaktycznej. 
2. Spis publikacji. 
3. Życiorys naukowy ze wskazaniem, które z osiągnięć naukowych, dydaktycznych i 

organizacyjnych kandydat uznaje za najważniejsze. W życiorysie należy umieścić 
wykaz przewodów doktorskich ukończonych pod kierunkiem kandydata jako 
promotora (podać datę zakończenia przewodu, imię i nazwisko doktoranta, tytuł 
rozprawy doktorskiej), opis współpracy z instytucjami, organizacjami i 
towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą oraz zestawienie otrzymanych 
odznaczeń i nagród państwowych. 

4. Wydane publikacje (kilka) uznane przez Autora za najważniejsze. 
 
-    w jednym egz.: 
5. Oświadczenie kandydata dot. zgody na wszczęcie postępowania w sprawie 

nadania tytułu profesora. 
6.  Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora. 
7.  Kwestionariusz osobowy. 
8.  Informację dla członków Rady Wydziału. 
9.  Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu doktora oraz doktora habilitowanego. 
10. Dokumenty: poz.: 1 oraz 6 należy złożyć również w wersji elektronicznej 
      w  postaci pliku *.rtf lub *.pdf 
 
Uwaga: 
Załączniki mające charakter oświadczenia należy podpisać. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
Stanisław Betley 
Dziekan



 
 
 
 

Skrócony wniosek 
o nadanie tytułu naukowego profesora nauk matematycznych 

 
 

 
 
1. Imię i nazwisko kandydata : .................................................................................. 
 
2. Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................... 
 
3. Adres zamieszkania: ............................................................................................. 
 
4. Miejsce zatrudnienia: ............................................................................................ 
 
5. Zajmowane stanowisko: ....................................................................................... 
 
6. Uzyskane stopnie  naukowe: 
 

 rok uzyskania nazwa uczelni 
magister   
doktor   
doktor habilitowany   

 
7. Znajomość języków obcych: czynna - .................................................................. 
                                 
                                                   bierna - .................................................................. 
 
8. Dziedzina i dyscyplina naukowa reprezentowana przez kandydata:  

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

 
9. Specjalność naukowa: ............................................................................................ 
 
10. Przebieg pracy zawodowej: .................................................................................. 
 

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

................................................................................................................................ 
 
11.Liczba przewodów doktorskich prowadzonych pod kierownictwem kandydata  
      jako promotora:  
     zakończonych:  ............................................ 
 
 
 
 


