
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2 Rektora UMK z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauk Medycznych 

Pracownicy badawczy 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 1000 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 600 pkt), w tym przynajmniej  

2 prace ≥ 100 pkt; 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany)  

(200 pkt). 

 1) udokumentowana współpraca naukowo-badawcza 

z ośrodkami zagranicznymi (20 pkt); 

2) udokumentowana współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym (20 pkt); 

3) udział w komitetach organizacyjnych i naukowych 

konferencji krajowych i międzynarodowych (20 

pkt); 

4) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

5) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich (20 pkt); 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę (20 

pkt); 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział  

w komisjach, zespołach eksperckich, centrach 

doskonałości i EF) (20 pkt); 

8) sprawne zarządzanie zespołem oraz procesem 

badawczym (20 pkt); 

9) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (20 pkt). 

Profesor UMK 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 1000 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 600 pkt), w tym przynajmniej  

2 prace ≥ 100 pkt; 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany)  

(200 pkt). 

 1) udokumentowana współpraca naukowo-badawcza 

z ośrodkami zagranicznymi (20 pkt); 

2) udokumentowana współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym (20 pkt); 

3) udział w komitetach organizacyjnych i naukowych 

konferencji krajowych i międzynarodowych (20 

pkt); 

4) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

5) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich (20 pkt); 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę (20 

pkt); 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział  



 
w komisjach, zespołach eksperckich, centrach 

doskonałości i EF) (20 pkt); 

8) sprawne zarządzanie zespołem oraz procesem 

badawczym (20 pkt); 

9) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (20 pkt). 

Adiunkt 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 800 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 400 pkt) w tym przynajmniej  

1 praca ≥100 pkt jako pierwszy autor; 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany)  

(200 pkt). 

 

 1) udokumentowana współpraca naukowo-badawcza 

z ośrodkami zagranicznymi (20 pkt); 

2) udokumentowana współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym (20 pkt); 

3) udział w komitetach organizacyjnych i naukowych 

konferencji krajowych i międzynarodowych (20 

pkt); 

4) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

5) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę  

(20 pkt); 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział  

w komisjach, zespołach eksperckich, centrach 

doskonałości i EF) (20 pkt); 

8) sprawne zarządzanie zespołem oraz procesem 

badawczym (20 pkt); 

9) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (20 pkt). 

Asystent 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 600 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 200 pkt) w tym przynajmniej  

1 praca ≥100 pkt jako pierwszy autor; 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany)  

(200 pkt). 

 

 

1) udokumentowana współpraca naukowo-badawcza 

z ośrodkami zagranicznymi (20 pkt); 

2) udokumentowana współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym (20 pkt); 

3) udział w komitetach organizacyjnych i naukowych 

konferencji krajowych i międzynarodowych (20 

pkt); 

4) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

5) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę  

(20 pkt); 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział  

w komisjach, zespołach eksperckich, centrach 

doskonałości i EF) (20 pkt); 



 

 

8) sprawne zarządzanie zespołem oraz procesem 

badawczym (20 pkt); 

9) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (20 pkt). 



 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 420 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 300 pkt); 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany) (200 

pkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pozytywne ocena hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) oraz opieka nad pracami 

doktorskimi (10 pkt); 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego 

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna (20 

pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt); 

 

Kryterium minimalne: 60 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

 

1) kierowanie jednostką i sprawne zarządzanie 

procesem dydaktycznym i działalnością 

badawczą  w przypadku kierownika (0-20 pkt)  

lub ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej  pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu  

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w procesie akredytacji kierunków studiów 

(10 pkt); 

11) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 

12) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

13) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

14) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt); 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt 
 



 

Profesor UMK 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 420 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 300 pkt); 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany) (200 

pkt). 

 

1) pozytywne ocena hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) oraz opieka nad pracami 

doktorskimi (10 pkt); 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego 

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna (20 

pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt); 

 

Kryterium minimalne: 60 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

 

 

  

1) kierowanie jednostką i sprawne zarządzanie 

procesem dydaktycznym i działalnością 

badawczą  w przypadku kierownika (0-20 pkt)  

lub ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej  pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu  

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w procesie akredytacji kierunków studiów 

(10 pkt); 

11) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 

12) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

13) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

14) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt); 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt 
 

Adiunkt 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 280 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 200 pkt) w tym przynajmniej  

1 praca jako pierwszy autor; 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany (200 pkt). 

 

 

 

 

 

1) pozytywne oceny hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) (10 pkt); 

1) kierowanie jednostką i sprawne zarządzanie 

procesem dydaktycznym i działalnością 

badawczą  w przypadku kierownika  (0-20 pkt)  

lub ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej  pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 



 
 

 

 

 

 

 

 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego  

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna  

(20 pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu  

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 

11) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

12) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

13) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt). 

  

Kryterium minimalne: 30 pkt 
 

Asystent 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 180 pkt 

1) ocena bibliometryczna wg aktualnej listy MNiSW 

(wartość minimalna 100 pkt) w tym przynajmniej  

1 praca jako pierwszy autor; 

2) kierownictwo grantu zewnętrznego (400 pkt); 

3) patent (przyjęte zgłoszenie lub przyznany (200 pkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pozytywne oceny hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) (10 pkt); 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego  

(10 pkt); 

1) ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu  

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w procesie akredytacji kierunków studiów 

(10 pkt); 

11) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 



 

 

 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna  

(20 pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

12) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

13) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

14) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 30 pkt 



 

Pracownicy dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

 

Ocena 

pozytywna: 

≥ 120 pkt 

 1) pozytywne ocena hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) (10 pkt); 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego 

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna (20 

pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 60 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

 

1) kierowanie jednostką i sprawne zarządzanie 

procesem dydaktycznym w przypadku kierownika  

(0-20 pkt)  lub ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej  pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu  

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w procesie akredytacji kierunków studiów 

(10 pkt); 

11) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 

12) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

13) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

14) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt 

 



 

Profesor UMK 

 

Ocena 

pozytywna:  

≥ 110 pkt 

  1) pozytywne oceny hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) (10 pkt); 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego  

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna  

(20 pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 60 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

 

1) kierowanie jednostką i sprawne zarządzanie 

procesem dydaktycznym w przypadku kierownika 

(0-20 pkt)  lub ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej  pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu 

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w procesie akredytacji kierunków studiów 

(10 pkt); 

11) udział w komitetach organizacyjnych i naukowych 

konferencji krajowych i międzynarodowych (20 

pkt); 

12) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

13) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

14) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt). 

 
Kryterium minimalne: 40 pkt 

 

Adiunkt 

 

Ocena 

pozytywna:    

≥ 80 pkt 

 1) pozytywne oceny hospitacji zajęć (20 pkt) 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich i studentów 

studiów doktoranckich >3,5 (10 pkt) 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt) 

4) pełnione funkcje związane  

z dydaktyką (np. koordynator przedmiotu) (20 

pkt) 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący 

lub członek komisji  

w egzaminach dyplomowych) (10 pkt) 

1) kierowanie jednostką i sprawne zarządzanie 

procesem dydaktycznym w przypadku kierownika  

(0-20 pkt)  lub ocena przez kierownika aktywności 

organizacyjnej  pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 



 
6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały  

b) opracowanie autorskich programów nauczania 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników) 

d) inne udokumentowane aktywności 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego  

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna  

(20 pkt); 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu 

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 

11) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

12) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

13) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt); 

 

Kryterium minimalne: 30 pkt 
 

Asystent 

 

Ocena 

pozytywna:   

 ≥ 70 pkt 

 1) pozytywne oceny hospitacji zajęć (20 pkt); 

2) pozytywne ocena ankiet studenckich >3,5 (10 

pkt); 

3) pozytywna opinia koordynatora zajęć (10 pkt); 

4) pełnione funkcje związane z dydaktyką  

(np. koordynator przedmiotu) (20 pkt); 

5) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów (opiekun, recenzent, przewodniczący  

lub członek komisji w egzaminach 

dyplomowych) (10 pkt); 

6) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (po 5 pkt): 

a) przygotowanie materiałów dla studentów: 

skrypty, materiały, 

b) opracowanie autorskich programów nauczania, 

c) podnoszenie kompetencji zawodowych (kursy, 

certyfikaty, autorstwo podręczników), 

d) inne udokumentowane aktywności; 

7) udział w komisji nostryfikacyjnej (10 pkt); 

8) udział w przygotowaniu egzaminu końcowego  

(10 pkt); 

9) nagroda Rektora za działalność dydaktyczna  

(20 pkt); 

1) ocena przez kierownika aktywności organizacyjnej 

pracownika (0-20 pkt); 

2) aktywny udział w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych (10 pkt); 

3) koordynacja staży lub praktyk (10 pkt); 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów (10 

pkt); 

5) zaangażowanie na rzecz promocji Uniwersytetu  

i Wydziału (festiwale nauki, Medicalia, Dni 

Otwarte, inne) (10 pkt); 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi  

i otoczeniem zewnętrznym (10 pkt); 

7) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

Erasmus) (10 pkt); 

8) opieka nad kołem naukowym (10 pkt); 

9) pozyskanie środków dydaktycznych ze źródeł 

zewnętrznych (10 pkt); 

10) udział w procesie akredytacji kierunków studiów 

(10 pkt); 

11) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych (20 pkt); 



 

 

10) inne nagrody i wyróżnienia za działalność 

dydaktyczną (20 pkt). 

 

Kryterium minimalne: 40 pkt, w tym konieczne 

spełnienie punktu 1 lub 2 

 

12) wystąpienia na zaproszenie na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych (20 pkt); 

13) wykłady na zaproszenie w innych ośrodkach 

akademickich  (20 pkt); 

14) inne formy aktywności organizacyjnej oceniane 

przez Komisję Oceniającą (po 10 pkt). 

 
Kryterium minimalne: 30 pkt 

 


