
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 14/2019/2020  

Rady Uczelni UAM w Poznaniu 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

 
 
Lista dokumentów do zgłoszenia kandydata na rektora w dniu 9 marca 2020 roku: 

1. Lista poparcia (rekomendacja) sygnowana przez osoby popierające kandydata (wg 

wzorca: Dokument nr 1). 

2. CV kandydata z uwzględnieniem doświadczenia, które uzna za ważne z punktu 

widzenia kandydowania na funkcję rektora Uczelni Wyższej w szczególności: opis 

doświadczenia w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi (jako np. rektor, prorektor, 

dziekan, kierownik katedry), doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi 

(zarządzanie środkami finansowymi np. w ramach dotacji na działalność uczelni, 

kierowanie grantami badawczymi). 

3. Oświadczenie oraz zgoda kandydata zgodnie z zarządzeniem nr 418/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2020 roku 

w sprawie określenia formularza oświadczenia o spełnianiu wymogów do objęcia 

funkcji lub uzyskania członkostwa w kolegium elektorów oraz w ciele wskazującym 

kandydata na dziekana oraz prodziekana. 

4. Oświadczenie kandydata, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. 

nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa i nie pełnił w nich służby ani nie 

współpracował z tymi organami. 

 

Lista dokumentów składanych przez kandydata po wyrażeniu pozytywnej opinii przez 

Senat: 

 

5. Prezentacja w formie elektronicznej (plik Power Point) nagranej na płycie CD-R, 

przedstawiająca plan działania, wizję rozwoju Uczelni na co najmniej czas trwania 

kadencji (ok. 20 minutowa) (Szablon prezentacji: Dokument nr 2). 

6. Oświadczenie o doświadczeniu w pracy na uczelni wyższej lub innej jednostce 

naukowo-badawczej (wg wzorca: Dokument nr 3). 

7. Oświadczenie o doświadczeniu w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi (jako np. 

rektor, prorektor, dziekan, kierownik katedry), doświadczeniu w zarządzaniu środkami 

publicznymi (zarządzanie środkami finansowymi w ramach dotacji na działalność 

uczelni, kierowanie grantami badawczymi) wraz z wyszczególnieniem okresów pracy 

oraz zajmowanych stanowisk (wg wzorca: Dokument nr 4). 

8. Oświadczenie o dorobku naukowym ze wskazaniem spośród wymienionych 

osiągnięć pięciu najbardziej znaczących. 

9. Oświadczenie o aktywności w gremiach naukowych (wg wzorca: Dokument nr 5). 

10. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego (wg wzorca: Dokument nr 6). 

 


