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Grupa A  
 
dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przed danym 
okresem rozliczeniowym uzyskali stopień doktora habilitowanego 
 
 

I.  Oceny cząstkowe 
 

1. Działalność w zakresie dydaktyki  
 

1.1 Pracownik moŜe otrzymać ocenę pozytywną (bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną), 
o ile: 

� nie złoŜono na niego pisemnej skargi przez jakiś Wydział lub organ Samorządu 
Studentów, która została uznana za uzasadnioną przez przełoŜonych,  
a pracownik nie skorygował postępowania w sposób przekonujący; 

� nie miała w jego przypadku miejsca powtarzająca się, nieuzasadniona odmowa 
realizacji zajęć dydaktycznych zleconych przez kierownika Zakładu. 

Przy tym 

• Ocena bardzo dobra (5) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 
3 spośród punktów a) - g) podanych poniŜej, w tym punkt a) lub b).  

 

a) Prowadzenie głównego wykładu na jednym z wydziałów, na których Wydział 
MiNI realizuje zajęcia usługowe. 

b) Prowadzenie wykładu na Wydziale MiNI (obowiązkowego lub obieralnego, 
który został uruchomiony). 

c) Prowadzenie wielu rodzajów zajęć (kilka przedmiotów). 

d) Wypromowanie co najmniej 2 dyplomantów (mgr, lic. lub inŜ.) w okresie 
podlegającym ocenie lub recenzowanie co najmniej 10 prac dyplomowych. 

e) Publikacje dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, materiały 
pomocnicze do zajęć, tworzenie nowych programów przedmiotów. 

f) ZaangaŜowanie pracownika w proces dydaktyczny w stopniu znacząco 
przekraczającym jego formalne obowiązki np. prowadzenie dodatkowych 
konsultacji, organizowanie egzaminów połówkowych, dodatkowe 
przygotowywanie studentów do kolokwiów itp. 

g) Opieka nad kołem naukowym. 

h) Pisemna pochwała złoŜona przez jakiś Wydział lub organ Samorządu Studentów, 
uzyskanie wyróŜnienia lub nagrody za działalność dydaktyczną. 

• Ocena dobra (4) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 2 
spośród punktów a) – g) podanych powyŜej. 

• Ocena dostateczna (3) – moŜe otrzymać ją pracownik, który nie spełnia wymagań 
koniecznych do otrzymania oceny co najmniej dobrej. 
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1.2 Pracownik otrzymuje ocenę negatywną (2) w przypadku nie spełnienia warunków 
wymaganych na ocenę pozytywną, określonych w punkcie 1.1. 

 

Uwaga 

 Zasadność ocen jest weryfikowana przez Dziekana na podstawie wyników ankiet 
studenckich. W przypadku szczególnie negatywnych ankiet studenckich, 
bezpośredni przełoŜony na sugestię dziekana moŜe zmienić ocenę pozytywną na 
negatywną. 

 
 
 

2. Działalność naukowa 
 

2.1 Ocena bardzo dobra (5) – otrzymuje ją pracownik, który spełnił co najmniej jeden  
z poniŜszych warunków: 

a) uzyskał w okresie rozliczeniowym tytuł profesora  

b) opublikował w tym okresie prace o łącznej punktacji powyŜej 70 punktów, 
wśród których znajdują się  

           - co najmniej 3 publikacje w czasopismach z JCR  
lub 

                 - monografia opublikowana w renomowanym wydawnictwie zagranicznym. 

2.2. Ocena dobra (4) – otrzymuje ją pracownik, który opublikował prace o łącznej 
punktacji od 31 do 70 punktów, wśród których znajdują się: 

   - 2 publikacje w czasopismach z JCR 
      lub 

   - tylko 1 publikacja w czasopismach z JCR, ale za to oceniona na 27 punktów  
       lub 

   - monografia opublikowana w wydawnictwie nie spełniającym warunków 
     określonych dla oceny bardzo dobrej. 

2.3. Ocena dostateczna (3) – otrzymuje ją pracownik w przypadku opublikowania prac  
o łącznej punktacji od 16 punktów, wśród których jest co najmniej jedna praca 
oceniona na nie mniej niŜ 9 punktów i nie spełnia warunków wymaganych do 
otrzymania oceny co najmniej dobrej. 

 
2.4. Ocena negatywna (2) – otrzymuje ją pracownik, który nie spełnia warunków oceny 

pozytywnej (tzn. dostatecznej lub dobrej lub bardzo dobrej). 
 
 
Uwagi 

i. Obowiązuje  punktacja za publikacje opracowana  przez  MNiSW w 2010 r. (lista jest 
dostępna na stronie wydziału – patrz Badania naukowe/Aktualności). 

ii.  Określenie „publikacja” oznacza pracę opublikowaną lub przyjętą do druku i mającą 
numer DOI. 

iii.  Przy ustalaniu zakresu oceny pozytywnej moŜna dodatkowo brać pod uwagę takie 
aspekty działalności naukowej jak: wykłady zaproszone (plenarne) na konferencjach 
lub w innych uczelniach (instytutach) oraz granty ministerialne lub międzynarodowe. 
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3. Działalność na rzecz Zakładu / Wydziału / Uczelni  
oraz w obszarze edukacji, nauki i gospodarki  

 
3.1. Ocena bardzo dobra (5)  – moŜe otrzymać ją pracownik wyróŜniający się aktywną 

działalnością na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki.  

3.2. Ocena dobra (4)  – otrzymuje ją pracownik aktywnie zaangaŜowany w działalność na 
rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki i gospodarki. 

3.3. Ocena dostateczna (3)  – otrzymuje ją pracownik, którego działalność na rzecz 
Zakładu/Wydziału/Uczelni ogranicza się do wypełniania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

3.4. Ocena negatywna (2)  – otrzymuje ją pracownik w przypadku braku zaangaŜowania  
w działalność na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki oraz powtarzającej się odmowy wykonania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

 
Uwagi 

Ocena działalności na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni oraz w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki moŜe uwzględniać: 

i. działalność organizacyjna na rzecz zakładu: prace nad arkuszem C, obsada zajęć  
w zakładzie, inne sposoby zaangaŜowania w zakładzie 

ii.  działalność organizacyjna na rzecz Wydziału: uczestnictwo w komisjach Rady 
Wydziału bądź komisjach dziekańskich (równieŜ na wydziałach zewnętrznych), 
pełnienie funkcji dziekana lub prodziekana, kierowanie zakładem, pełnienie funkcji 
pełnomocnika dziekana, kierownika studiów doktoranckich, opiekuna 
grupy/roku/specjalności, praca w komisji rekrutacyjnej, praca w komisji wyborczej, 
udział w organizacji imprez naukowych lub popularyzatorskich, praca nad systemem 
jakości kształcenia, współpraca ze studenckim ruchem naukowym, uczestnictwo  
w pracach przy Powszechnym Internetowym Konkursie, itp. 

iii.  działalność organizacyjna na rzecz Uczelni: pełnienie funkcji rektora, prorektora, 
przewodniczącego komisji senackich lub rektorskich; uczestnictwo w komisjach 
senackich lub rektorskich, członkostwo w senacie, pełnienie funkcji pełnomocnika 
rektora. 

iv. zaangaŜowanie w prace krajowych lub międzynarodowych instytucji i organizacji  
z obszaru edukacji, nauki lub gospodarki oraz towarzystw naukowych 

v. uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji 

vi. organizacja konferencji lub innych imprez naukowych 

vii.  członkostwo w radach naukowych 

viii.  członkostwo w komitetach naukowych i sekcjach PAN, PAU, CK 

ix. praca w redakcjach czasopism naukowych 

x. praca eksperta w MNiSW lub komisjach środowiskowych  

xi. członkostwo w PKA, UKA, KAUT 

xii. zaangaŜowanie w popularyzację matematyki lub informatyki: olimpiady i konkursy, 
wykłady lub koła zainteresowań dla młodzieŜy szkół średnich itp. 
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4. Działalność w zakresie rozwoju kadry naukowej  
 

4.1 Ocena bardzo dobra (5) – otrzymuje ją pracownik, który za działalność  
w kategoriach a) - f) zdobył łącznie co najmniej 8 punktów. 

 
 

Forma zaangaŜowania: punkty 

a) opieka naukowa nad kaŜdym doktorantem, jeśli przewód nie 
został otwarty 

1 

b) kaŜdy otwarty przewód doktorski podopiecznego, jeśli 
doktorat nie został obroniony 

2 

c) promotorstwo kaŜdego obronionego doktoratu 4 

d) kaŜdy semestralny wykład lub warsztaty dla doktorantów 2* 

e) prowadzenie kaŜdego seminarium naukowego, w których 
uczestniczą doktoranci 

2* 

f) kaŜda recenzja doktoratu, habilitacji lub tytułu profesorskiego 2* 

*w danej kategorii moŜna zdobyć maksymalnie 4 pkt 
 
 

4.2 Ocena dobra (4) – otrzymuje ją pracownik, który za działalność we wspomnianych 
powyŜej kategoriach a) - f) zdobył łącznie od 4 do 7 punktów. 

4.3 Ocena dostateczna (3) – otrzymuje ją pracownik, który za działalność we 
wspomnianych powyŜej kategoriach a) - f) zdobył łącznie od 1 do 3 punktów. 

4.4 Ocena negatywna (2) – otrzymuje ją pracownik, który za działalność we 
wspomnianych powyŜej kategoriach a) - c) zdobył 0 punktów. 

 
 

II. Ocena całościowa 
 

Oprócz ocen szczegółowych w kaŜdym z kryteriów 1-3 pracownik otrzymuje ocenę 
całościową, przy czym: 

• ocenę pozytywną z wyróŜnieniem, jeśli uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 
są co najmniej dobre, a punktach 3 i 4 oceny są co najmniej dostateczne; 

• ocenę pozytywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na ocenę pozytywną  
z wyróŜnieniem, ale zachodzi co najmniej jeden z warunków  

- uzyskane przez niego oceny w punktach 1, 2, 3 i  4  są co najmniej 
dostateczne ; 

- uzyskane przez niego oceny w punktach 1, 3 i  4  są co najmniej dobre; 

• ocenę pozytywną z zaleceniem ponownej oceny po 2 latach, jeśli jedna z ocen 
uzyskanych w punktach 1 i 2 jest negatywna, ale przynajmniej w jednym z punktów  3 
lub 4 uzyskano ocenę co najmniej dobrą; 

• ocenę negatywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na jakakolwiek ocenę 
pozytywną.  
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Grupa B 
 

dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przed danym 
okresem rozliczeniowym uzyskali stopień doktora, ale nie posiadali stopnia 
doktora habilitowanego 
 
 

I.  Oceny cząstkowe 
 

1. Działalność w zakresie dydaktyki  
 

1.1 Pracownik moŜe otrzymać ocenę pozytywną (bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną), 
o ile: 

� nie złoŜono na niego pisemnej skargi przez jakiś Wydział lub organ Samorządu 
Studentów, która została uznana za uzasadnioną przez przełoŜonych, a 
pracownik nie skorygował postępowania w sposób przekonujący; 

� nie miała w jego przypadku miejsca powtarzająca się, nieuzasadniona odmowa 
realizacji zajęć dydaktycznych zleconych przez kierownika Zakładu. 

Przy tym 

• Ocena bardzo dobra (5) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 
3 spośród punktów a) - g).  

a) Prowadzenie głównego wykładu na jednym z wydziałów, na których Wydział 
MiNI realizuje zajęcia usługowe. 

b) Prowadzenie wykładu na Wydziale MiNI (obowiązkowego lub obieralnego, 
który został uruchomiony). 

c) Prowadzenie wielu rodzajów zajęć (kilka przedmiotów). 

d) Wypromowanie co najmniej 2 dyplomantów (mgr, lic. lub inŜ.) w okresie 
podlegającym ocenie lub recenzowanie co najmniej 10 prac dyplomowych. 

e) Publikacje dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, materiały 
pomocnicze do zajęć, tworzenie nowych programów przedmiotów. 

f) ZaangaŜowanie pracownika w proces dydaktyczny w stopniu znacząco 
przekraczającym jego formalne obowiązki np. prowadzenie dodatkowych 
konsultacji, organizowanie egzaminów połówkowych, dodatkowe 
przygotowywanie studentów do kolokwiów itp. 

g) Opieka nad kołem naukowym. 

h) Pisemna pochwała złoŜona przez jakiś Wydział lub organ Samorządu Studentów, 
uzyskanie wyróŜnienia lub nagrody za działalność dydaktyczną. 

• Ocena dobra (4) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 2 
spośród punktów a) – g) podanych powyŜej. 

• Ocena dostateczna (3) – moŜe otrzymać ją pracownik, który nie spełnia wymagań 
koniecznych do otrzymania oceny co najmniej dobrej. 
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1.2 Pracownik otrzymuje ocenę negatywną (2) w przypadku nie spełnienia warunków 
wymaganych na ocenę pozytywną, określonych w punkcie 1.1. 

Uwaga 

Zasadność ocen jest weryfikowana przez Dziekana na podstawie wyników ankiet 
studenckich. W przypadku szczególnie negatywnych ankiet studenckich, 
bezpośredni przełoŜony na sugestię dziekana moŜe zmienić ocenę pozytywną na 
negatywną. 

 
 
 

2. Działalność naukowa 
 
2.1 Ocena bardzo dobra (5) – otrzymuje ją pracownik, który spełnił co najmniej jeden  

z poniŜszych warunków: 

c) uzyskał w okresie rozliczeniowym stopień doktora habilitowanego  

d) opublikował w tym okresie prace o łącznej punktacji powyŜej 70 punktów, 
wśród których znajdują się  

           - co najmniej 3 publikacje w czasopismach z JCR 
lub 

                 - monografia opublikowana w renomowanym wydawnictwie zagranicznym. 

2.2 Ocena dobra (4) – otrzymuje ją pracownik, który opublikował prace o łącznej 
punktacji od 31 do 70 punktów, wśród których znajdują się: 

   - 2 publikacje w czasopismach z JCR 
      lub 

   - tylko 1 publikacja w czasopismach z JCR, ale za to oceniona na 27 punktów  
       lub 

   - monografia opublikowana w wydawnictwie nie spełniającym warunków 
     określonych dla oceny bardzo dobrej. 

2.3. Ocena dostateczna (3) – otrzymuje ją pracownik w przypadku opublikowania prac  
o łącznej punktacji od 16 punktów, wśród których jest co najmniej jedna praca 
oceniona na nie mniej niŜ 9 punktów i nie spełnia warunków wymaganych do 
otrzymania oceny co najmniej dobrej. 

 
2.4. Ocena negatywna (2) – otrzymuje ją pracownik, który nie spełnia warunków oceny 

pozytywnej (tzn. dostatecznej lub dobrej lub bardzo dobrej). 
 
Uwagi 

i. Obowiązuje  punktacja za publikacje opracowana  przez  MNiSW w 2010 r. (lista jest 
dostępna na stronie wydziału – patrz Badania naukowe/Aktualności). 

ii.  Określenie „publikacja” oznacza pracę opublikowaną lub przyjętą do druku i mającą 
numer DOI. 

iii.  Przy ustalaniu zakresu oceny pozytywnej moŜna dodatkowo brać pod uwagę takie 
aspekty działalności naukowej jak: wykłady zaproszone (plenarne) na konferencjach 
lub w innych uczelniach (instytutach) oraz granty ministerialne lub międzynarodowe. 
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3. Działalność na rzecz zakładu / Wydziału / Uczelni  
oraz w obszarze edukacji, nauki i gospodarki  

 
3.1. Ocena bardzo dobra (5)  – moŜe otrzymać ją pracownik wyróŜniający się aktywną 

działalnością na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki. 

3.2. Ocena dobra (4)  – otrzymuje ją pracownik aktywnie zaangaŜowany w działalność na 
rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki i gospodarki. 

3.3. Ocena dostateczna (3)  – otrzymuje ją pracownik, którego działalność na rzecz 
Zakładu/Wydziału/Uczelni ogranicza się do wypełniania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

3.4. Ocena negatywna (2)  – otrzymuje ją pracownik w przypadku braku zaangaŜowania  
w działalność na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki oraz powtarzającej się odmowy wykonania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

 
Uwagi 

Ocena działalności na rzecz zakładu/Wydziału/Uczelni oraz w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki moŜe uwzględniać: 

i. działalność organizacyjna na rzecz zakładu: prace nad arkuszem C, obsada zajęć  
w zakładzie, inne sposoby zaangaŜowania w zakładzie 

ii.  działalność organizacyjna na rzecz Wydziału: uczestnictwo w komisjach Rady 
Wydziału bądź komisjach dziekańskich (równieŜ na wydziałach zewnętrznych), 
pełnienie funkcji dziekana lub prodziekana, kierowanie zakładem, pełnienie funkcji 
pełnomocnika dziekana, kierownika studiów doktoranckich, opiekuna 
grupy/roku/specjalności, praca w komisji rekrutacyjnej, praca w komisji wyborczej, 
udział w organizacji imprez naukowych lub popularyzatorskich, praca nad systemem 
jakości kształcenia, współpraca ze studenckim ruchem naukowym, uczestnictwo  
w pracach przy Powszechnym Internetowym Konkursie, itp. 

iii.  działalność organizacyjna na rzecz Uczelni: uczestnictwo w komisjach senatu bądź 
rektora, członkostwo w senacie, pełnienie funkcji pełnomocnika rektora, praca  
w komisji rekrutacyjnej, praca w komisji wyborczej. 

iv. zaangaŜowanie w prace krajowych lub międzynarodowych instytucji i organizacji  
z obszaru edukacji, nauki lub gospodarki oraz towarzystw naukowych 

v. uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji 

vi. organizacja konferencji lub innych imprez naukowych 

vii.  członkostwo w radach naukowych 

viii.  praca w redakcjach czasopism naukowych 

ix. praca eksperta w MNiSW lub komisjach środowiskowych 

x. zaangaŜowanie w popularyzację matematyki lub informatyki: olimpiady i konkursy, 
wykłady lub koła zainteresowań dla młodzieŜy szkół średnich itp. 
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II. Ocena całościowa 
 

Oprócz ocen szczegółowych w kaŜdym z kryteriów 1-3 pracownik otrzymuje ocenę 
całościową, przy czym: 

 
• ocenę pozytywną z wyróŜnieniem, jeśli uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 

są co najmniej dobre, przy czym choć jedna z nich jest bardzo dobra, oraz w punkcie 3 
uzyskał ocenę co najmniej dostateczną; 

• ocenę pozytywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na ocenę pozytywną  
z wyróŜnieniem, ale uzyskane przez niego oceny w punktach 1, 2 i 3 są co najmniej 
dostateczne; 

• ocenę pozytywną z zaleceniem ponownej oceny po 2 latach, jeśli jedna z ocen 
uzyskanych w punktach 1 i 2 jest negatywna, ale ocena uzyskana w punkcie 3 jest co 
najmniej dobra; 

• ocenę negatywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na jakakolwiek ocenę 
pozytywną. 

 

 

Zbigniew Lonc
Typewriter
i poprzednia ocena była co najmniej pozytywna;

Zbigniew Lonc
Typewriter
warunkową

Zbigniew Lonc
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Zbigniew Lonc
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w przypadku pracowników, którzy nie przepracowali na Wydziale MiNI całego okresu podlegającego  

Zbigniew Lonc
Typewriter

Zbigniew Lonc
Typewriter
ocenie bierze się również pod uwagę ich dorobek uzyskany w innych jednostkach
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Grupa C 
 

dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przed danym 
okresem rozliczeniowym nie uzyskali stopnia doktora 

 

I.  Kryteria oceny 
 
 

1. Działalność w zakresie dydaktyki  
 

1.1 Pracownik moŜe otrzymać ocenę pozytywną (bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną), 
o ile: 

� nie złoŜono na niego pisemnej skargi przez jakiś Wydział lub organ Samorządu 
Studentów, która została uznana za uzasadnioną przez przełoŜonych,  
a pracownik nie skorygował postępowania w sposób przekonujący; 

� nie miała w jego przypadku miejsca powtarzająca się, nieuzasadniona odmowa 
realizacji zajęć dydaktycznych zleconych przez kierownika Zakładu. 

Przy tym 

• Ocena bardzo dobra (5) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 
3 spośród punktów a) - f) podanych poniŜej, w tym punkt a) lub b).  

 

a) Prowadzenie wykładu na jednym z wydziałów, na których Wydział MiNI 
realizuje zajęcia usługowe. 

b) Prowadzenie wykładu na Wydziale MiNI (obowiązkowego lub obieralnego, 
który został uruchomiony). 

c) Prowadzenie wielu rodzajów zajęć (kilka przedmiotów). 

d) Publikacje dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, materiały 
pomocnicze do zajęć, tworzenie nowych programów przedmiotów. 

e) ZaangaŜowanie pracownika w proces dydaktyczny w stopniu znacząco 
przekraczającym jego formalne obowiązki np. prowadzenie dodatkowych 
konsultacji, organizowanie egzaminów połówkowych, dodatkowe 
przygotowywanie studentów do kolokwiów itp. 

f) Pisemna pochwała złoŜona przez jakiś Wydział lub organ Samorządu Studentów, 
uzyskanie wyróŜnienia lub nagrody za działalność dydaktyczną. 

 
• Ocena dobra (4) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 1 

spośród punktów a) - f) podanych powyŜej. 
 

• Ocena dostateczna (3) – moŜe otrzymać ją pracownik, który nie spełnia wymagań 
koniecznych do otrzymania oceny co najmniej dobrej. 

 
1.2 Pracownik otrzymuje ocenę negatywną (2) w przypadku nie spełnienia warunków 

wymaganych na ocenę pozytywną, określonych w punkcie 1.1. 
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Uwaga 

Zasadność ocen jest weryfikowana przez Dziekana na podstawie wyników ankiet 
studenckich. W przypadku szczególnie negatywnych ankiet studenckich, 
bezpośredni przełoŜony na sugestię dziekana moŜe zmienić ocenę pozytywną na 
negatywną. 

 
 
 

2. Działalność naukowa 
 

2.1. Ocena bardzo dobra (5) – otrzymuje ją pracownik, który spełnił co najmniej jeden  
z następujących warunków: 

a) obronił rozprawę doktorską i opublikował co najmniej jedną publikację za 
minimum 9 punktów 

b) opublikował w tym okresie prace o łącznej punktacji powyŜej 30 punktów, wśród 
których znajduje się co najmniej 1 publikacja w czasopismach z JCR. 

2.2. Ocena dobra (4) – otrzymuje ją pracownik, który spełnił co najmniej jeden  
z następujących warunków: 

a) złoŜył rozprawę doktorską 
b) opublikował w tym okresie prace o łącznej punktacji od 15 do 30 punktów,  

wśród których znajduje się co najmniej 1 publikacja w czasopismach z JCR. 

2.3. Ocena dostateczna (3) – otrzymuje ją pracownik, który spełnił co najmniej jeden  
z następujących warunków: 

a) otworzył przewód doktorski  

b) opublikował w tym okresie prace o łącznej punktacji co najmniej 9 punktów,  
wśród których nie ma publikacji z czasopism z JCR. 

2.4. Ocena negatywna (2) – otrzymuje ją pracownik, który nie spełnia warunków oceny 
pozytywnej (tzn. dostatecznej lub dobrej lub bardzo dobrej) 

 
 

Uwagi 

i. Obowiązuje  punktacja za publikacje opracowana  przez  MNiSW w 2010 r. (lista jest 
dostępna na stronie wydziału – patrz Badania naukowe/Aktualności). 

ii.  Określenie „publikacja” oznacza pracę opublikowaną lub przyjętą do druku  
i mającą numer DOI. 

iii.  Przy ustalaniu zakresu oceny pozytywnej moŜna dodatkowo brać pod uwagę takie 
aspekty działalności naukowej jak: wykłady zaproszone (plenarne) na konferencjach 
lub w innych uczelniach (instytutach) oraz granty ministerialne lub międzynarodowe. 
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praca/publikacja
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3. Działalność na rzecz zakładu / Wydziału / Uczelni  
oraz w obszarze edukacji, nauki i gospodarki  

 
3.1. Ocena bardzo dobra (5)  – moŜe otrzymać ją pracownik wyróŜniający się aktywną 

działalnością na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki.  

3.2. Ocena dobra (4)  – otrzymuje ją pracownik aktywnie zaangaŜowany w działalność na 
rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki i gospodarki. 

3.3. Ocena dostateczna (3)  – otrzymuje ją pracownik, którego działalność na rzecz 
Zakładu/Wydziału/Uczelni ogranicza się do wypełniania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

3.4. Ocena negatywna (2)  – otrzymuje ją pracownik w przypadku braku zaangaŜowania  
w działalność na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki oraz powtarzającej się odmowy wykonania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

 
 
Uwagi 

Ocena działalności na rzecz zakładu/Wydziału/Uczelni oraz w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki moŜe uwzględniać: 

i. działalność organizacyjna na rzecz zakładu: prace nad arkuszem C, obsada zajęć  
w zakładzie, inne sposoby zaangaŜowania w zakładzie 

ii.  działalność organizacyjna na rzecz Wydziału: uczestnictwo w komisjach Rady 
Wydziału bądź komisjach dziekańskich (równieŜ na wydziałach zewnętrznych), 
pełnienie funkcji pełnomocnika dziekana, opiekuna grupy/roku/specjalności, praca w 
komisji rekrutacyjnej, praca w komisji wyborczej, udział w organizacji imprez 
naukowych lub popularyzatorskich, praca nad systemem jakości kształcenia, 
współpraca ze studenckim ruchem naukowym, uczestnictwo w pracach przy 
Powszechnym Internetowym Konkursie, itp. 

iii.  działalność organizacyjna na rzecz Uczelni: uczestnictwo w komisjach senatu bądź 
rektora, członkostwo w senacie, pełnienie funkcji pełnomocnika rektora. 

iv. zaangaŜowanie w prace krajowych lub międzynarodowych instytucji i organizacji  
z obszaru edukacji, nauki lub gospodarki oraz towarzystw naukowych 

v. uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji 

vi. organizacja konferencji lub innych imprez naukowych 

vii.  członkostwo w radach naukowych 

viii.  praca w redakcjach czasopism naukowych 

ix. praca eksperta w MNiSW lub komisjach środowiskowych 

x. zaangaŜowanie w popularyzację matematyki lub informatyki: olimpiady i konkursy, 
wykłady lub koła zainteresowań dla młodzieŜy szkół średnich itp. 
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II. Ocena całościowa 
 

Oprócz ocen szczegółowych w kaŜdym z kryteriów 1-3 pracownik otrzymuje ocenę 
całościową, przy czym: 

 
• ocenę pozytywną z wyróŜnieniem, jeśli uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 

są co najmniej dobre, przy czym choć jedna z nich jest bardzo dobra, oraz w punkcie 3 
uzyskał ocenę co najmniej dostateczną; 

• ocenę pozytywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na ocenę pozytywną  
z wyróŜnieniem, ale uzyskane przez niego oceny w punktach 1, 2 i 3 są co najmniej 
dostateczne; 

• ocenę pozytywną z zaleceniem ponownej oceny po 2 latach, jeśli jedna z ocen 
uzyskanych w punktach 1 i 2 jest negatywna, ale ocena uzyskana w punkcie 3 jest co 
najmniej dobra; 

• ocenę negatywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na jakakolwiek ocenę 
pozytywną. 
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Grupa D 
 
dotyczy pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku 
docenta oraz starszego wykładowcy 
 
 

I.  Oceny cząstkowe 
 

1. Działalność w zakresie dydaktyki  
 

1.1 Pracownik moŜe otrzymać ocenę pozytywną (bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną), 
o ile: 

� nie złoŜono na niego pisemnej skargi przez jakiś Wydział lub organ Samorządu 
Studentów, która została uznana za uzasadnioną przez przełoŜonych,  
a pracownik nie skorygował postępowania w sposób przekonujący; 

� nie miała w jego przypadku miejsca powtarzająca się, nieuzasadniona odmowa 
realizacji zajęć dydaktycznych zleconych przez kierownika Zakładu. 

Przy tym 

• Ocena bardzo dobra (5) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 
3 spośród punktów a) - g) podanych poniŜej, w tym punkt a) lub b).  

 

a) Prowadzenie głównego wykładu na jednym z wydziałów, na których Wydział 
MiNI realizuje zajęcia usługowe. 

b) Prowadzenie wykładu na Wydziale MiNI (obowiązkowego lub obieralnego, 
który został uruchomiony). 

c) Prowadzenie wielu rodzajów zajęć (kilka przedmiotów). 

d) Wypromowanie co najmniej 4 dyplomantów (mgr, lic. lub inŜ.) w okresie 
podlegającym ocenie lub recenzowanie co najmniej 10 prac dyplomowych. 

e) Publikacje dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, materiały 
pomocnicze do zajęć, tworzenie nowych programów przedmiotów. 

f) ZaangaŜowanie pracownika w proces dydaktyczny w stopniu znacząco 
przekraczającym jego formalne obowiązki np. prowadzenie dodatkowych 
konsultacji, organizowanie egzaminów połówkowych, dodatkowe 
przygotowywanie studentów do kolokwiów itp. 

g) Opieka nad kołem naukowym. 

h) Pisemna pochwała złoŜona przez jakiś Wydział lub organ Samorządu Studentów, 
uzyskanie wyróŜnienia lub nagrody za działalność dydaktyczną. 

• Ocena dobra (4) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 2 
spośród punktów a) – g) podanych powyŜej. 

• Ocena dostateczna (3) – moŜe otrzymać ją pracownik, który nie spełnia wymagań 
koniecznych do otrzymania oceny co najmniej dobrej. 

 

Zbigniew Lonc
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1.2 Pracownik otrzymuje ocenę negatywną (2) w przypadku nie spełnienia warunków 
wymaganych na ocenę pozytywną, określonych w punkcie 1.1. 

 

Uwaga 

 Zasadność ocen jest weryfikowana przez Dziekana na podstawie wyników ankiet 
studenckich. W przypadku szczególnie negatywnych ankiet studenckich, 
bezpośredni przełoŜony na sugestię dziekana moŜe zmienić ocenę pozytywną na 
negatywną. 

 
 

 

2. Działalność na rzecz Zakładu / Wydziału / Uczelni  
oraz w obszarze edukacji, nauki i gospodarki  

 
2.1. Ocena bardzo dobra (5)  – moŜe otrzymać ją pracownik wyróŜniający się aktywną 

działalnością na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki.  

2.2. Ocena dobra (4)  – otrzymuje ją pracownik aktywnie zaangaŜowany w działalność na 
rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki i gospodarki. 

2.3. Ocena dostateczna (3)  – otrzymuje ją pracownik, którego działalność na rzecz 
Zakładu/Wydziału/Uczelni ogranicza się do wypełniania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

2.4. Ocena negatywna (2)  – otrzymuje ją pracownik w przypadku braku zaangaŜowania  
w działalność na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki oraz powtarzającej się odmowy wykonania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

 
Uwagi 

Ocena działalności na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni oraz w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki moŜe uwzględniać: 

i. działalność organizacyjna na rzecz Zakładu: prace nad arkuszem C, obsada zajęć  
w zakładzie, inne sposoby zaangaŜowania w zakładzie 

ii.  działalność organizacyjna na rzecz Wydziału: uczestnictwo w komisjach Rady 
Wydziału bądź komisjach dziekańskich (równieŜ na wydziałach zewnętrznych), 
pełnienie funkcji prodziekana, kierowanie zakładem, pełnienie funkcji pełnomocnika 
dziekana, opiekuna grupy/roku/specjalności, praca w komisji rekrutacyjnej, praca w 
komisji wyborczej, udział w organizacji imprez naukowych lub popularyzatorskich, 
praca nad systemem jakości kształcenia, współpraca ze studenckim ruchem 
naukowym, uczestnictwo w pracach przy Powszechnym Internetowym Konkursie, itp. 

iii.  działalność organizacyjna na rzecz Uczelni: uczestnictwo w komisjach senackich 
lub rektorskich, członkostwo w senacie, pełnienie funkcji pełnomocnika rektora. 

iv. zaangaŜowanie w prace krajowych lub międzynarodowych instytucji i organizacji  
z obszaru edukacji, nauki lub gospodarki oraz towarzystw naukowych 

v. uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji 

vi. organizacja konferencji lub innych imprez naukowych 
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vii.  praca w redakcjach czasopism naukowych 

viii.  praca eksperta w MNiSW lub komisjach środowiskowych  

ix. zaangaŜowanie w popularyzację matematyki lub informatyki: olimpiady i konkursy, 
wykłady lub koła zainteresowań dla młodzieŜy szkół średnich itp. 

 

II. Ocena całościowa 
 

Oprócz ocen szczegółowych w kaŜdym z kryteriów 1-2 pracownik otrzymuje ocenę 
całościową, przy czym: 

 
• ocenę pozytywną z wyróŜnieniem, jeśli uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 

są co najmniej dobre, przy czym choć jedna z nich jest bardzo dobra; 

• ocenę pozytywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na ocenę pozytywną  
z wyróŜnieniem, ale uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 są co najmniej 
dostateczne; 

• ocenę pozytywną z zaleceniem ponownej oceny po 2 latach, jeśli jedna z ocen 
uzyskanych w punktach 1 i 2 jest negatywna, ale druga z ocen jest co najmniej dobra; 

• ocenę negatywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na jakakolwiek ocenę 
pozytywną. 
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ocenie bierze się również pod uwagę ich dorobek uzyskany w innych jednostkach
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Grupa E 
 
dotyczy pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku 
wykładowcy 
 
 

I.  Oceny cząstkowe 
 

1. Działalność w zakresie dydaktyki  
 

1.1 Pracownik moŜe otrzymać ocenę pozytywną (bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną), 
o ile: 

� nie złoŜono na niego pisemnej skargi przez jakiś Wydział lub organ Samorządu 
Studentów, która została uznana za uzasadnioną przez przełoŜonych,  
a pracownik nie skorygował postępowania w sposób przekonujący; 

� nie miała w jego przypadku miejsca powtarzająca się, nieuzasadniona odmowa 
realizacji zajęć dydaktycznych zleconych przez kierownika Zakładu. 

Przy tym 

• Ocena bardzo dobra (5) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 
3 spośród punktów a) - g) podanych poniŜej, w tym punkt a) lub b).  

 

a) Prowadzenie wykładu na jednym z wydziałów, na których Wydział MiNI 
realizuje zajęcia usługowe. 

b) Prowadzenie wielu rodzajów zajęć (kilka przedmiotów). 

c) Wypromowanie co najmniej 4 dyplomantów (mgr, lic. lub inŜ.) w okresie 
podlegającym ocenie lub recenzowanie co najmniej 10 prac dyplomowych. 

d) Publikacje dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej, materiały 
pomocnicze do zajęć, tworzenie nowych programów przedmiotów. 

e) ZaangaŜowanie pracownika w proces dydaktyczny w stopniu znacząco 
przekraczającym jego formalne obowiązki np. prowadzenie dodatkowych 
konsultacji, organizowanie egzaminów połówkowych, dodatkowe 
przygotowywanie studentów do kolokwiów itp. 

f) Pisemna pochwała złoŜona przez jakiś Wydział lub organ Samorządu Studentów, 
uzyskanie wyróŜnienia lub nagrody za działalność dydaktyczną. 

• Ocena dobra (4) – moŜe otrzymać ją pracownik, który spełnia co najmniej 2 
spośród punktów a) – g) podanych powyŜej. 

• Ocena dostateczna (3) – moŜe otrzymać ją pracownik, który nie spełnia wymagań 
koniecznych do otrzymania oceny co najmniej dobrej. 

 
1.2 Pracownik otrzymuje ocenę negatywną (2) w przypadku nie spełnienia warunków 

wymaganych na ocenę pozytywną, określonych w punkcie 1.1. 
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Uwaga 

 Zasadność ocen jest weryfikowana przez Dziekana na podstawie wyników ankiet 
studenckich. W przypadku szczególnie negatywnych ankiet studenckich, 
bezpośredni przełoŜony na sugestię dziekana moŜe zmienić ocenę pozytywną na 
negatywną. 

 
 

2. Działalność na rzecz Zakładu / Wydziału / Uczelni  
oraz w obszarze edukacji, nauki i gospodarki  

 
2.1. Ocena bardzo dobra (5)  – moŜe otrzymać ją pracownik wyróŜniający się aktywną 

działalnością na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki.  

2.2. Ocena dobra (4)  – otrzymuje ją pracownik aktywnie zaangaŜowany w działalność na 
rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki i gospodarki. 

2.3. Ocena dostateczna (3)  – otrzymuje ją pracownik, którego działalność na rzecz 
Zakładu/Wydziału/Uczelni ogranicza się do wypełniania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

2.4. Ocena negatywna (2)  – otrzymuje ją pracownik w przypadku braku zaangaŜowania  
w działalność na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni lub w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki oraz powtarzającej się odmowy wykonania prac zleconych przez 
przełoŜonych. 

 
Uwagi 

Ocena działalności na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni oraz w obszarze edukacji, nauki  
i gospodarki moŜe uwzględniać: 

i. działalność organizacyjna na rzecz Zakładu: prace nad arkuszem C, obsada zajęć  
w zakładzie, inne sposoby zaangaŜowania w zakładzie 

ii.  działalność organizacyjna na rzecz Wydziału: uczestnictwo w komisjach Rady 
Wydziału bądź komisjach dziekańskich (równieŜ na wydziałach zewnętrznych), 
pełnienie funkcji pełnomocnika dziekana, opiekuna grupy/roku/specjalności, praca w 
komisji rekrutacyjnej, praca w komisji wyborczej, udział w organizacji imprez 
naukowych lub popularyzatorskich, praca nad systemem jakości kształcenia, 
współpraca ze studenckim ruchem naukowym, uczestnictwo w pracach przy 
Powszechnym Internetowym Konkursie, itp. 

iii.  działalność organizacyjna na rzecz Uczelni: uczestnictwo w komisjach senackich 
lub rektorskich, członkostwo w senacie, pełnienie funkcji pełnomocnika rektora. 

iv. zaangaŜowanie w prace krajowych lub międzynarodowych instytucji i organizacji  
z obszaru edukacji, nauki lub gospodarki oraz towarzystw naukowych 

v. uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji 

vi. organizacja konferencji lub innych imprez naukowych 

vii.  praca w redakcjach czasopism naukowych 

viii.  praca eksperta w MNiSW lub komisjach środowiskowych  

ix. zaangaŜowanie w popularyzację matematyki lub informatyki: olimpiady i konkursy, 
wykłady lub koła zainteresowań dla młodzieŜy szkół średnich itp. 
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II. Ocena całościowa 
 

Oprócz ocen szczegółowych w kaŜdym z kryteriów 1-2 pracownik otrzymuje ocenę 
całościową, przy czym: 

 
• ocenę pozytywną z wyróŜnieniem, jeśli uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 

są co najmniej dobre; 

• ocenę pozytywną, jeśli nie spełnia warunków wymaganych na ocenę pozytywną  
z wyróŜnieniem, ale uzyskane przez niego oceny w punktach 1 i 2 są co najmniej 
dostateczne; 

• ocenę pozytywną z zaleceniem ponownej oceny po 2 latach, jeśli w punkcie 1 
uzyskał ocenę dostateczną oraz w punkcie 2 uzyskał ocenę negatywną; 

• ocenę negatywną, jeśli w punkcie 1 uzyskał ocenę negatywną. 
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