
Uchwała Nr 6/2022 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich w obszarze działalności i osiągnięć dydaktycznych oraz 

organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki 

 

Na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

7 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego 

oceny okresowej nauczycieli akademickich Rada Wydziału Matematyki i Informatyki określa 

szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich w obszarze działalności 

i osiągnięć dydaktycznych oraz organizacyjnych.  

 

1. Każdy członek komisji oceniającej ocenia działalność i osiągnięcia dydaktyczne 

nauczyciela akademickiego w skali od 1 do 5 uwzględniając poniższe kryteria: 

(i) 2 pkt. – pracownik w sposób poprawny  prowadzi powierzone mu zajęcia, 

a komisja nie stwierdza żadnych poważnych nieprawidłowości, w tym 

braku zaangażowania ;  

(ii) 3 pkt. – pracownik spełnia powyższy warunek i wykazuje znaczne 

zaangażowanie w pracę dydaktyczną;  

(iii) 4 pkt. – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie (ii), a ponadto 

zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:  

a) prowadzi zajęcia szczególnie ważne dla oferty dydaktycznej 

wydziału; 

b) proponuje i prowadzi własne innowacyjne zajęcia;  

c) w sposób wyjątkowy angażuje się w prace z młodzieżą szkolną;  

d) regularnie (średnio raz w roku) jest promotorem prac dyplomowych; 

e) uczestniczy w rozwoju oferty dydaktycznej jednostki, w tym 

w tworzenie nowych programów nauczania; 

f) w sposób wyjątkowy angażuje się w inną działalność ważną dla 

dydaktyki na Wydziale. 

(iv) 5 pkt. – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie (ii), a ponadto 

zachodzi więcej niż jedna z przesłanek wymienionych w punkcie (iii);   

(v) 1 pkt – pracownik nie spełnia żadnego z wymienionych powyżej 

warunków. 

W ocenie uwzględnia się wyniki przeprowadzonych hospitacji, opinie studentów 

oraz inne dostępne komisji oceniającej dane . 

 

 

2. Każdy członek komisji oceniającej ocenia działalność i osiągnięcia organizacyjne 

nauczyciela akademickiego w skali od 1 do 5 uwzględniając poniższe kryteria: 

(i) 2 pkt. – pracownik wykonuje powierzone mu zadania organizacyjne w 

sposób poprawny; 

(ii) 3 pkt. – pracownik wykonuje w sposób wyróżniający z pełnym 

zaangażowaniem powierzone mu zadania lub inne działania podjęte 

z własnej inicjatywy i ważne z punktu widzenia Wydziału lub 

Uniwersytetu; 



(iii) 4 pkt. – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie (ii), a ponadto 

zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:  

a) aktywnie działa w gremiach organizujących działalność Uniwersytetu 

(w tym tworzy nowe kierunki  studiów,  specjalności,  rozwija  

współpracę  ze  środowiskiem społecznym  lub  gospodarczym); 

b) działa na rzecz Uniwersytetu w gremiach, organizacjach 

i towarzystwach  naukowych  oraz  innych  ciałach w kraju i za 

granicą;  

c) działa  na  rzecz  upowszechniania  nauki  poprzez  zaangażowanie  

w organizację  i  realizację  projektów,  np.  Dolnośląski  Festiwal  

Nauki, współpraca ze szkołami, olimpiady, wykłady zewnętrzne;  

d) bierze udział w organizacji międzynarodowych konferencji  

naukowych; 

e) podnosi swoje kompetencje zawodowe istotne z punktu widzenia 

Wydziału; 

(iv) 5 pkt. – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie (ii), a ponadto 

zachodzi więcej niż jedna z przesłanek wymienionych w punkcie (iii);   

(v) 1 pkt – pracownik nie spełnia żadnego z wymienionych powyżej 

warunków. 

  

            Dziekan 

Prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 

 


