
WYPEŁNIA KOMISJA WYDZIAŁOWA / SENACKA1 

 

 
 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 4  
a/  nie będącego profesorem mianowanym - za lata akademickie 2013/2014 - 2014/2015 
b/ będącego profesorem mianowanym - za lata akademickie 2011/2012 - 2014/2015  

(proszę wydrukować wersję PDF i czytelnie ją wypełnić) 

Imię i nazwisko (wraz z tytułem /stopniem naukowym):  Stanowisko: 

………………………………………………………………… ………………………….……………….. 

Wydział:………………………………………….. 
(skrót) 

Data pierwszego zatrudnienia w UR: ……...............… 

Jedn. Organizacyjna:…………………............... 
(skrót) 

Data zatrudnienia na ostatnim stanowisku: .................. 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH 5, 6 

Afiliowana w UR działalność naukowa nauczyciela akademickiego: 
a/  nie będącego profesorem mianowanym - za lata kalendarzowe 2014 - 2015 
b/  będącego profesorem mianowanym - za lata kalendarzowe  2012 - 2015  

1. Publikacje recenzowane, opublikowane w czasopismach.7       

Punkty za działalność 
Ocena 

całkowita 
Naukową i w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

Dydaktyczną Organizacyjną 

Punkty Średnia2 Punkty Średnia Punkty Średnia 

 

      

Średnia
Punkty  Ocena3 

Średnia
Punkty  Ocena 

Średnia
Punkty  Ocena 

      

 Liczba Suma pkt. 
a/ Publikacje w czasopismach naukowych posiadających 

współczynnik wpływu IF znajdujących się w bazie Journal Citation 
Reports (JCR) (wymienione  w części A wykazu MNiSW) ………... ………... 

b/ Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających 
współczynnika wpływu IF (wymienione w części B wykazu 
MNiSW) ………... ………... 
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2. Monografie naukowe i podręczniki akademickie8, 9:  
 Liczba Suma pkt. 
a/ Monografie lub podręczniki akademickie w języku 

kongresowym 24 pkt.  x ………  =  ……...… 

b/ Rozdziały w monografiach lub podręcznikach 
akademickich w języku kongresowym 

 
7 pkt. x……… =  ……...… 

c/ Monografie lub podręczniki akademickie w języku 
innym niż kongresowy (w tym w języku polskim) 

 
12 pkt. x……… =  ……...… 

d/ Rozdziały w monografiach lub podręcznikach 
akademickich w języku innym niż kongresowy (w tym 
w języku polskim) 

 
3 pkt.   x……… =  ……...… 

e/ Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowych, uwzględnionych w Web of Science 10 pkt.  x……… =  ………… 

3. Redakcja czasopism, monografii, itp. 
a/ redaktor czasopisma - ilość punktów równa ilości przypisanej do 

rangi czasopisma w w/w wykazie MNiSW x……… =  …………
b/ redaktor wieloautorskiej  monografii, podręcznika akademickiego 

lub serii wydawniczej: w języku kongresowym - 5 pkt.; w innym 
języku (w tym w języku polskim) - 3 pkt. x……… =  …………

4. Uzyskane stopnie lub tytuł naukowy w okresie podlegającym ocenie: 
a) doktor                                              24 pkt.       ………….… 
b) doktor habilitowany                                  48 pkt.        ……………. 
c) profesor                                            60 pkt.       ……………. 
d) doktor honoris causa                                 30 pkt.       ……………. 

5. Uzyskane (po raz pierwszy w UR) stanowiska w okresie podlegającym ocenie: 
a) adiunkt (data:………………)                          2 pkt.        ………….… 
b) profesor nadzwyczajny UR (data:……… ………)        10 pkt.        ………….… 
c) profesor zwyczajny (data:………… ……)                  15 pkt.        ………….… 

6.  Patenty, wynalazki, wzory użytkowe 10: 

c/ Publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie 
European Reference Index for the Humanites (ERIH), 
(wymienionych w części C wykazu MNiSW) ………... ………... 

   Liczba Suma pkt.
a/  Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na 
rzecz UR, oraz  w przypadku wdrożenia wynalazku do 
stosowania dodatkowe 25 pkt. 25 pkt. x ……… =…………

b/ Patent na wynalazek udzielony za granicą lub 
udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej na rzecz podmiotu innego niż UR 15 pkt. x……… =…………

c/ 
 

Prawo wyłączne do nowej odmiany roślin lub rasy 
zwierząt (potwierdzone wpisem do rejestru) 15 pkt. x……… =…………

d/ Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak 
towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 
lub topografii układu scalonego udzielone przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za 
granicą na rzecz UR  oraz w przypadku zastosowania 
wzoru dodatkowe 10 pkt. (punktowane jest tylko jedno 
zastosowanie wzoru). 10 pkt. x……… =…………
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7. Uzyskanie i prowadzenie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych11, 12  

(za każdy  projekt i za każdy rok kalendarzowy w ocenianym okresie): 
a/ kierowanie projektem programu ramowego 30 pkt. x……… =………
b/ wykonawca w projekcie programu ramowego 10 pkt. x……… =………
c/ kierowanie projektami ministerialnymi, NCN, NCBiR 

oraz międzynarodowymi i innymi (1 pkt za każde 10 tys. 
zł wg  planu na dany rok kalendarzowy projektu)13  x……… =………

d/ wykonawca w projektach ministerialnych, NCN, NCBiR  5 pkt. x……… =………
e/ wykonawca w innych projektach o wartości powyżej 30 

tys. zł zarejestrowanych w UR 3 pkt. x……… =………
f/ kierownik złożonego wniosku o finansowanie projektu 

badawczego lub badawczo-rozwojowego (ramowego, 
ministerialnego, NCN, NCBiR oraz międzynarodowego)14 5 pkt. x……… =………

8. Rozwój kadry naukowej: 
a/ promotorstwo prac doktorskich zakończonych nadaniem 

stopnia doktora 20 pkt. x……… =………
b/ ocena dorobku na tytuł i stanowisko profesora, 

 stopień dr habilitowanego i doktoratu honorowego 12 pkt. x……… =………
c/ recenzja rozprawy habilitacyjnej do druku 10 pkt. x……… =………
d/ recenzja pracy doktorskiej 6 pkt. x……… =………
e/ promotorstwo pomocnicze przewodu doktorskiego 

zakończonego nadaniem stopnia doktora 10 pkt. x……… =………

9. Recenzje:  
a/ wydawnicze książki 10 pkt. x……… =………
b/ publikacji do druku w czasopiśmie z części A wykazu 

MNiSW 4 pkt. x……… =………
c/ publikacji do druku w czasopiśmie z części B wykazu 

MNiSW 2 pkt. x……… =………
d/ projektów badawczych i badawczo-rozwojowych oraz 

raportów końcowych 3 pkt. x……… =………

10. Referaty na konferencjach i sympozjach naukowych: 
a/ plenarne zamawiane na międzynarodowych 15 pkt. x……… =………
b/ plenarne zamawiane na krajowych 10 pkt. x……… =………
c/ referaty na międzynarodowych (w języku obcym) 5 pkt. x……… =………
d/ referaty na krajowych 3 pkt. x……… =………
e/ postery 2 pkt. x……… =………

  Liczba Suma pkt.
e/ Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z 

zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk 
projektowych; (punktowane jest tylko jedno 
zastosowanie utworu) 10 pkt. x……… =……..…

f/ Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w 
Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub 
za granicą przez UR 10 pkt. x……… =…………

g/ Wdrożone nowe rozwiązanie technologiczne 
afiliowane w UR i potwierdzone przez inny podmiot 
wdrażający 5 pkt. x……… =…………
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                                                                                                                   Liczba    Suma pkt 

 11. Pozostałe osiągnięcia naukowe 
a/ cytowania wg ISI Web of Science (za jedno cytowanie w 

ocenianym okresie) 1 pkt. x……… =………

b/ odbycie stażu naukowego (za każdy pełny miesiąc) 1 pkt. x……… =………
c/ przewodniczący komitetu naukowego konferencji 

naukowej 5 pkt. x……… =………

d/ członek komitetu naukowego konferencji naukowej 3 pkt. x……… =………

e/ prowadzenie sesji plenarnej na międzynarodowej 
konferencji naukowej 2 pkt. x……… =……… 

f/ upowszechnianie wiedzy (publikacje popularno-naukowe, 
audycje radiowo-telewizyjne, szkolenia (nie więcej niż 7 
pkt. za okres objęty oceną) 1 pkt. x……… =………

 
 
 
Suma punktów (z poz. 1-11) za działalność naukową (wpisuje oceniany)        ……………. 

12. Inne udokumentowane aktywności naukowe, które oceniany uważa za ważne, a nie 
zostały objęte w powyższej punktacji - do decyzji komisji oceniającej (maksymalnie  
5 punktów)  

 

                                                                     ……………. 

 

Suma punktów za działalność naukową                                  ……………. 

 
 

Działalność  w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych15, 16 

a/ pracownika nie będącego profesorem mianowanym w latach akademickich 2013/2014 – 2014/2015 
b/ pracownika będącego profesorem mianowanym w latach akademickich 2011/2012 – 2014/2015 
 

 
 

1. Osiągnięcia i działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
(należy udokumentować):  

   Liczba Suma pkt. 
a/ ukończenie co najmniej semestralnego kursu lub 

szkolenia zakończonego egzaminem 25 pkt. x……… =…….…
b/ ukończenie kursu lub szkolenia krótszego niż jeden 

semestr zakończonego egzaminem 10 pkt. x……… =…….…

c/ ukończenie innych kursów lub szkoleń 5 pkt. x……… =…….…
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d/ prezentacja swoich osiągnięć zawodowych na forum 
pozauczelnianym 5 pkt. x……… =…….…

e/ prezentacja swoich osiągnięć na forum uczelnianym 2 pkt. x……… =…….…
f/ osiągnięcia na forum pozauczelnianym studentów 

pozostających pod opieką ocenianego (za jedno 
osiągnięcie) 3 pkt. x……… =…….…

g/ Publikacje – o ile nie zostały wymienione w części 
dotyczącej działalności naukowej (według punktacji 
jak dla działalności naukowej)   …..…… ……..…. 

 
2. Inne, udokumentowane aktywności z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

(maksymalnie 5 pkt. – do decyzji komisji oceniającej) 
                                                                 ……………. 

3. Ocena (opinia) bezpośredniego przełożonego o działaniach w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych – maksymalnie 5 pkt.   
                                                                 ……………. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………. 
pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego 

 
 
Suma punktów za działalność w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych 

 

…………….
 
 
 
 
 
 
Suma punktów za działalność naukową oraz za działalność  
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych                         ……………. 
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DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA17 

a/ pracownika nie będącego profesorem mianowanym w latach akademickich 2013/2014 – 2014/2015 
b/ pracownika będącego profesorem mianowanym w latach akademickich 2011/2012 – 2014/2015 
 
I. Realizacja procesu dydaktycznego 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych: przy obliczaniu punktacji stosuje się przeliczniki za 
jedną godzinę zamieszczone w poniższej tabeli. Całkowita suma liczby godzin (٭) zajęć 
wziętych do obliczenia punktacji nie może być większa niż dwukrotne pensum 
obowiązujące nauczyciela w całym okresie oceny. Aby wyliczyć liczbę punktów za 
realizację procesu dydaktycznego należy otrzymaną punktację całkowitą (**) podzielić 
przez liczbę lat akademickich, których dotyczy ocena.   
               

Rodzaj zajęć Przelicznik 
za 1 godz.18 

Liczba godzin w roku akademickim Suma 

liczby 

godz. 

Punktacja= 

Przelicznik  
x  

Suma 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Wykład oraz opieka nad 
pracą dyplomową 

1,0       

Seminarium, lektorat 0,8       

Ćwiczenia laboratoryjne, 
projektowe, terenowe  
i praktyki oraz opieka  
nad indywidualnym 
tokiem studiów 

0,7  

     

Ćwiczenia audytoryjne 0,5       

* **
Całkowita suma */ Punktacja całkowita **   

 
 
Liczba punktów za realizację procesu dydaktycznego  = ………………………pkt. 
(zaokrąglona do liczby całkowitej) 
 
2. Opracowanie nowych programów wdrożonych: 

przedmiotów i elektywów oraz kursów e-learningowych (proszę podać nazwę przedmiotu i rok 
wdrożenia):19 
   Liczba Suma pkt.
a/ 30 godzin i więcej 10 pkt. x……… =…….…

b/ poniżej 30 godzin 6 pkt. x……… =…….…

c/ kierunku studiów 5 pkt. x……… =…….…

d/ specjalności 5 pkt. x……… =…….…

e/ studiów podyplomowych 5 pkt. x……… =…….…

3. Modyfikacja części programu przedmiotu przy zmianie  
godzinowego wymiaru (proszę podać nazwę 
przedmiotu i rok modyfikacji) 2 pkt. x……… =…….… 
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4. Recenzowanie prac dyplomowych                     Liczba   Suma pkt.  
(inżynierskich i magisterskich) 1 pkt. x……… =…….… 

5. Przygotowanie wydanych: 
- nowych skryptów wykorzystywanych w dydaktyce:   
 a/  do 5 arkuszy wydawniczych (1 ark. wyd. = 40 tys. 

znaków ze spacjami) 15 pkt. x……… =…….…
 b/ do 10 arkuszy wydawniczych 20 pkt. x……… =…….…
 c/ ponad 10 arkuszy wydawniczych 25 pkt. x……… =…….…
- uzupełnionych i poprawionych wydanych skryptów 
wykorzystywanych w dydaktyce  10 pkt. x……… =…….…

 
6. Kierowanie działalnością naukową studentów  

(jednorazowo za okres oceny): 
a/ opiekun koła naukowego   5 pkt. x……… =…….…
b/ opiekun sekcji koła naukowego 5 pkt. x……… =…….…
c/ opiekun naukowy referatu wygłoszonego na sesji:  x……… =…….…
 - uczelnianej 1 pkt. x……… =…….…
 - krajowej 2 pkt. x……… =…….…
 - międzynarodowej 3 pkt. x……… =…….…

 
7. Ocena punktowa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o ankietę studencką  

„Ocena studiowania” (wynik ostatniej oceny - wypełnia dziekan, a w przypadku jednostek 
ogólnouczelnianych odpowiedni prorektor   -   maksymalnie 5 pkt.) 

                                                                          ...…….. 
8. Ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o protokół ostatniej  

hospitacji (wypełnia dziekan, a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych  
odpowiedni prorektor -  maksymalnie 5 pkt.) 

                            ...…….. 
 

9. Uzyskanie grantu dydaktycznego (np. Erasmus)           15 pkt.     x………  =…….…  
    

10. Uczestniczenie w programie Erasmus – poświadczone wygłoszeniem  minimum 5 godzin 
wykładów w języku obcym za granicą  

                                                        7 pkt.     x………  =…….… 
II. Inne, udokumentowane aktywności dydaktyczne, które oceniany uważa za ważne,  

a nie zostały objęte w powyższej punktacji (np. koordynowanie e-learningu, 
przewodniczenie komisji egzaminów dyplomowych) - maksymalnie 5 pkt.  
do decyzji komisji oceniającej     

                                                                         ...…….. 
 

III. Ocena działalności dydaktycznej pracownika przez bezpośredniego przełożonego   
- maksymalnie 5 pkt.   

...…….. 
       

………………………………………………. 
pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego 

              
 
Suma punktów za działalność dydaktyczną                               …………….



 

 

8

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA  
a/ pracownika nie będącego profesorem mianowanym w latach akademickich 2013/2014 – 2014/2015 
b/ pracownika będącego profesorem mianowanym w latach akademickich 2011/2012 – 2014/2015 

I. Funkcje w Uczelni (za każdy rok pełnienia funkcji): 
   Liczba Suma pkt. 
a/ rektora  30 pkt. x……… =…….…
b/ prorektora 20 pkt. x……… =…….…
c/ dziekana 15 pkt. x……… =…….…
d/ prodziekana/kierownika studiów 

międzywydziałowych 10 pkt. x……… =…….…
e/ dyrektora instytutu/ kierownika katedry/zakładu 

/jednostki ogólnouczelnianej 5 pkt. x……… =…….…
f/ kierownika lub sekretarza studium podyplomowego 2 pkt. x……… =…….…
g/ członka Senatu UR  2 pkt. x……… =…….…
h/ członka Rady Wydziału/Rady Programowej Studium 

Doktoranckiego 1 pkt. x……… =…….…
i/ przewodniczącego komisji:    
 - senackiej i rektorskiej 7 pkt. x……… =…….…
 - wydziałowej i rady programowej kierunku studiów 5 pkt. x……… =…….…
j/ członka komisji:    
 - senackiej i rektorskiej 4 pkt. x……… =…….…
 - wydziałowej i rady programowej kierunku studiów 2 pkt. x……… =…….…
k/ redaktora wydawnictw naukowych:    
 - redaktora naczelnego wydawnictwa UR 8 pkt. x……… =…….…
 - redaktora wydziałowego UR  4 pkt. x……… =…….…
 - redaktora innych wydawnictw naukowych  

( nie wymienionych w pkt. 3a działalności naukowej) 4 pkt. x……… =…….…
l/ działalność związkowa:    
 - przewodniczący organizacji uczelnianej 6 pkt. x……… =…….…
 - wiceprzewodniczący organizacji uczelnianej 3 pkt. x……… =…….…
 - członek Zarządu Uczelnianego lub Rady 

Uczelnianej 1 pkt. x……… =…….…
 - przewodniczący organizacji wydziałowej 1 pkt. x……… =…….…
 - uczelniany społeczny inspektor pracy 1 pkt. x……… =…….…
 - wydziałowy społeczny inspektor pracy 1 pkt. x……… =…….…

II. Funkcje wychowawczo-organizacyjne pełnione na uczelni lub na wydziale 
(za każdy rok): 
a/ sekretarz komisji rekrutacyjnej 5 pkt. x……… =…….…
b/ układanie rozkładu zajęć dydaktycznych 3 pkt. x……… =…….…
c/ opiekun roku, kierownik praktyki studenckiej, itp.  1 pkt. x……… =…….…
d/ wydziałowy koordynator międzynarodowej 

wymiany studentów 4 pkt. x……… =…….…
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III. Działalność organizacyjna na rzecz Uczelni: 

   Liczba Suma pkt. 
1. Uzyskanie i utrzymanie akredytacji laboratorium przy 

jednostce organizacyjnej ze spełnieniem wymagań 
normy międzynarodowej (do podziału dla zespołu) 

30 pkt. x……… =…….…
IV. Działalność organizacyjna na rzecz nauki: 

a/ przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji  
naukowej (warsztatów) (proszę podać nazwę i rok)            5 pkt.   x………   =…….…  

b/ sekretarz konferencji naukowej (warsztatów)  
(proszę podać nazwę i rok)                                 3 pkt.    x………   =…….… 

c/ wydziałowy koordynator Festiwalu Nauki, Nocy  
Naukowców itp.                                      3 pkt.    x………   =…….… 

d/ sekretarz komisji habilitacyjnej                        2 pkt.   x………   =…….… 
 

V. Działalność organizacyjna poza Uczelnią  
(proszę wymienić lub udokumentować): 

a/ członkostwo honorowe naukowych towarzystw  
zagranicznych                                       7 pkt.     x………   =…….… 

b/ członek PAN, PAU                                 15 pkt.     x………   =…….… 
c/ członek CK, RG, NCBiR, NCN, PKA                   7 pkt.     x………   =…….… 
d/ członkostwo naukowych towarzystw zagranicznych  

i krajowych                                         1 pkt.     x………   =…….… 
e/ przewodniczenie komitetom/towarzystwom naukowym    5 pkt.     x………   =…….… 
f/ członkostwo w radach naukowych  

(proszę wymienić pełną nazwę rady)                         2 pkt.     x………   =…….… 
g/ pełnienie funkcji w stowarzyszeniach zawodowych  

(proszę podać jakie)                                     1 pkt.     x………   =…….… 
h/ członkostwo w: 
- komitetach, komisjach PAN i PAU                     2 pkt.     x………   =…….… 
- sekcjach naukowych PAN i PAU                       1 pkt.     x………   =…….… 
- towarzystwach naukowych PAN i PAU                 1 pkt.     x………   =…….… 

i/ przewodniczenie komitetom, komisjom PAN i PAU       5 pkt.     x………   =…….… 
 

VI. Nagrody i wyróżnienia: 
a/ odznaczenia państwowe – Krzyże, Nagrody Premiera 

 i Ministra                                         10 pkt.     x………   =…….… 
b/ medale: Za Długoletnią Służbę, KEN, resortowe 

 i zagraniczne                                       5 pkt.     x………   =…….… 
c/ inne odznaczenia wojewódzkie, lokalne, nagrody Rektora  2 pkt.     x………   =…….… 

 
VII. Inne aktywności organizacyjne, które oceniany uważa za ważne, 

a nie zostały objęte powyższą punktacją (proszę wymienić i udokumentować) 
 - maksymalnie 5 pkt. do decyzji komisji oceniającej                        
 

...................   
 
VIII. Ocena działalności organizacyjnej pracownika przez bezpośredniego przełożonego 

 - maksymalnie 5 pkt.                                                  

................... 
 
………………………………………………. 
pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego 



 

 

10

IX. Ocena działalności organizacyjnej pracownika przez dziekana, a w przypadku jednostek 
ogólnouczelnianych przez odpowiedniego prorektora - maksymalnie 5 pkt.   

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

………………………………………………. 
pieczęć i podpis dziekana/prorektora 

 
 
Suma punktów za działalność organizacyjną                              ................... 

 
 
 

OGÓLNA OPINIA O PRACOWNIKU BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO, UWZGLĘDNIAJĄCA 
STAN ZAAWANSOWANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z UZYSKIWANIEM STOPNI LUB TYTUŁÓW 
NAUKOWYCH20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................            ............................................................ 
Data i podpis osoby składającej informację Data, pieczęć i podpis bezpośredniego 

przełożonego 
 

UWAGI KOMISJI WYDZIAŁOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGI KOMISJI SENACKIEJ 
 
 
 
 
 
 

Ocenę Komisji przyjmuję do wiadomości. 
 
 

................................................................. 
Data i podpis osoby ocenianej 
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Wyjaśnienia do „Informacji o działalności nauczyciela akademickiego” 
                                                 
1 Ocenę niesamodzielnych nauczycieli akademickich przeprowadza Komisja Wydziałowa. W przypadku 

samodzielnych nauczycieli akademickich oceny dokonuje Senacka Komisja ds. Oceny Kadr na podstawie 
zweryfikowanej od strony formalnej przez Komisję Wydziałową „Informacji o działalności nauczyciela 
akademickiego”. 

2 Średnia = średnia punktacja na danym stanowisku na danym wydziale za określony rodzaj działalności. 
W przypadku profesorów zatrudnionych po 1 października 2011 (czteroletni okres oceny) i pozostałych 
nauczycieli akademickich zatrudnionych po 1 października 2013 (dwuletni okres oceny) oraz osób pracujących 
z przerwami, punktację średnią za określony rodzaj działalności wylicza się ze wzorów: 

Profesorowie: Średnia  = 
48

ta ⋅
          Pozostali nauczyciele akademiccy:  Średnia  = 24

ta ⋅
  

gdzie: 
a - średnia punktacja na danym wydziale, na danym stanowisku za określony rodzaj działalności, 
t – czas pracy w UR w okresie, którego dotyczy składana informacja [pełne miesiące]. 

W przypadku osób pracujących w ocenianym okresie na dwóch różnych stanowiskach, kryterium wylicza się ze 
wzoru: 

Profesorowie: Średnia  = 48
III tbta ⋅+⋅

        Pozostali nauczyciele akademiccy: Średnia  = 24
III tbta ⋅+⋅

  

gdzie:  
a - średnia punktacja na danym wydziale na stanowisku I za określony rodzaj działalności, 
b - średnia punktacja na danym wydziale na stanowisku II za określony rodzaj działalności, 
tI – czas pracy na stanowisku I w okresie, którego dotyczy składana informacja [pełne miesiące], 
tII – czas pracy na stanowisku II w okresie, którego dotyczy składana informacja [pełne miesiące]. 
 
3 Kryterium przyznawania ocen za osiągnięcia w poszczególnych rodzajach działalności 

Średnia
Punkty  < 0,24 0,24 – 0,50 0,51 – 0,79 0,80 – 1,30 1,31 – 1,69 ≥ 1,7 

Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 

Przyznane oceny są odzwierciedleniem aktywności pracownika w poszczególnych zakresach jego obowiązków 
służbowych. Uzyskanie oceny 2 jest równoznaczne z negatywnym zakwalifikowaniem jego działalności. 
Pozostałe oceny są pozytywne i różnicują efektywność pracownika. Warunkiem koniecznym do otrzymania 
całkowitej oceny pozytywnej jest osiągnięcie oceny 3 lub wyższej ze wszystkich obowiązujących danego 
pracownika rodzajów działalności. 
 
4 Określone osiągnięcia i działalności mogą być przedstawione w informacji o działalności nauczyciela 

akademickiego tylko raz.  
5 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych wypełniają  część  ankiety dotyczącą 

działalności  naukowej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego związanego z prowadzonymi 
przedmiotami. 

6 Działalność naukową i w zakresie  podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy udokumentować poprzez 
wypisanie osiągnięć w załączniku do tej ankiety, zachowując odpowiednią numerację. 

7 Podstawą przydziału punktów za publikacje w czasopismach jest aktualny na dzień opublikowania ich wykaz 
wraz z punktacją, sporządzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (adres internetowy: 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-
czasopism-naukowych.html)  

- w przypadku prac współautorskich każdy autor otrzymuje liczbę punktów przypisaną dla danego czasopisma, 
niezależnie od liczby współautorów. 

- jako rok opublikowania publikacji ukazującej się w formie drukowanej przyjmuje się rok widniejący na wersji 
drukowanej, a nie rok ukazania się pracy w formie elektronicznej (np. doi). 

- jako rok opublikowania publikacji ukazującej się tylko w formie elektronicznej przyjmuje się rok ukazania się 
tej pracy w formie elektronicznej (rok pierwszego dostępu). 

- jako rok opublikowania publikacji, która ukazała się z opóźnieniem (np. na publikacji widnieje rok 2012, a w 
rzeczywistości ukazała się ona dopiero w 2013 r.) przyjmuje się rzeczywisty rok opublikowania. 
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- nie akceptuje się przy ocenie pracowników potwierdzeń o przyjęciu pracy do druku. Jedynym kryterium 

ukazania się pracy jest jej rzeczywiste opublikowanie. 
8 Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze; 1 arkusz = 40 

tys. znaków ze spacjami ) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiający jakieś zagadnienie w 
sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów  
opublikowanych w czasopismach. Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe 
(minimum 0,25 arkusza wydawniczego). 

 
9 W przypadku prac współautorskich każdy autor otrzymuje liczbę punktów przypisaną dla danej monografii lub 

rozdziału niezależnie od liczby współautorów. 
 
10 Podstawą przydziału punktów za opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa 

autorskie są kryteria punktowe zawarte w tabeli II.5 (str. 9139) załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. Ustaw Nr 126, poz. 1044, s. 9126 - 9144). 

 
11 Umowy zawarte przez Uniwersytet Rolniczy. 
 
12 Udokumentowane w umowie projektu lub we wniosku o finansowanie projektu ( załączyć kopię stosownej 

strony umowy lub wniosku). 
 
13 Należy załączyć plan finansowy. 
 
14 Decyduje data rejestracji w biurze Prorektora ds. Nauki. 
 
15 Informację o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (np. kursy, konferencje, publikacje)  obligatoryjnie 

składają tylko nauczyciele akademiccy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych oraz 
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w bibliotece. 

 
16 Uzyskanie oceny poniżej ustalonego kryterium 24% za działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych może stanowić podstawę do wystawienia oceny negatywnej za ten typ działalności. 
 
17 Niezrealizowanie obowiązującego pensum dydaktycznego w danym roku akademickim lub negatywna ocena  

jakości prowadzenia zajęć w oparciu o ankietę studencką  protokół hospitacji albo uzyskanie oceny 2 może 
stanowić podstawę do wystawienia oceny negatywnej za działalność dydaktyczną. 

 
18 Przelicznik za 1 godz. zajęć prowadzonych w obcym języku kongresowym ulega podwojeniu. 
 
19 Punktacja za przedmioty w językach obcych kongresowych ulega podwojeniu. 
 
20 Nie dotyczy pracowników z tytułem profesora. 
 
 
 
UWAGA: W przyszłej ocenie nauczycieli akademickich , która obejmie lata 2016 i następne, planowane jest 

wprowadzenie dodatkowego kryterium dla uzyskania pozytywnej oceny za działalność naukową 
polegającego na legitymowaniu się współautorstwem określonej liczby publikacji naukowych w 
czasopismach z części A oraz B wykazu MNiSW. 


