
 

 

 
 

Uchwała nr 35/2022 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej 
pracowników Instytutu Psychologii w zakresie działalności dydaktycznej 

i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych 
 

Na podstawie: 
- § 38.1. pkt. 4 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- § 14.3Zarządzenia nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 
2022 roku w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny 

okresowej nauczycieli akademickich; 
stanowi się, co następuje:   

 

  

§1 

 

1. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego zatwierdziła szczegółowe kryteria oceny okresowej 

pracowników Instytutu Psychologii w zakresie działalności dydaktycznej 

i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych 

 
2. Kryteria oceny, o których mowa w ust. 1 są przechowywane, udostępniane 

i publikowane na stronie www w Instytucie Psychologii. 

 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 
Przewodniczący Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr  



Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.  

Punkt nr 3 

Wniosek o zatwierdzenie szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników 
Instytutu Psychologii w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz w 
zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych – zreferował Pan dr Tomasz Frąckowiak, 

Dyrektor Instytutu Psychologii. 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych 

do głosowania: 158, obecnych na posiedzeniu: 116, biorących udział w głosowaniu: 

110, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 102 na „tak”, 3 na 

„nie” oraz 5 głosów wstrzymujących się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 35/2022 Rady Wydziału    

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu   
Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 roku    

 

Kryteria oceny okresowej pracowników Instytutu Psychologii UWr oraz innych 
pracowników WNHiP, którzy w części lub całości zdeklarowali działalność 

naukową w dyscyplinie psychologia, ustalone na podstawie Zarządzenia 
Nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 7 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny 
okresowej nauczycieli akademickich  

1. Zasady oceny działalności naukowej pracowników badawczo-

dydaktycznych i badawczych – ustalone przez Radę Dyscypliny Naukowej – 
Pedagogika i Psychologia. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania co najmniej dwóch punktów w ramach oceny 
działalności naukowej jest posiadanie w ocenianym okresie co najmniej jednej 

publikacji z afiliacją UWr w czasopiśmie ujętym w pierwszym, drugim lub trzecim 
kwartylu według rankingu SJR (Scimago Journal & Country Rank dostępnego na 

www.scimagojr.com) jako pierwszy lub korespondencyjny autor lub posiadanie 
monografii jako pierwszy autor.   

Ocena działalności naukowej od 3 do 5 pkt jest związana ze spełnieniem pozostałych 

„kryteriów oceny działalności i osiągnięć naukowych” określonych w par. 6.1-6.3 
Zarządzenia nr 30/2022 Rektora UWr z dn. 7 lutego 2022 r.    

2. Zasady oceny działalności dydaktycznej pracowników dydaktycznych 
i badawczo-dydaktycznych  

Warunkiem koniecznym do uzyskania co najmniej dwóch punktów w ramach oceny 
działalności dydaktycznej jest posiadanie w ocenianym okresie średniej ocen z zajęć 
dydaktycznych nie mniejszej niż 3,5, pochodzącej z ankiet studenckich i doktoranckich, 

ze wszystkich zajęć, które oceniło przynajmniej 20% studentów biorących udział 
w danych zajęciach.    

Ocena działalności dydaktycznej od 3 do 5 pkt jest związana ze spełnieniem pozostałych 

„kryteriów oceny działalności i osiągnięć dydaktycznych” określonych w par. 7.1-7.3 
Zarządzenia nr 30/2022 Rektora UWr z dn. 7 lutego 2022 r.    

3. Zasady oceny działalności organizacyjnej pracowników dydaktycznych, 
badawczo-dydaktycznych i badawczych  

Warunkiem koniecznym do uzyskania co najmniej dwóch punktów w ramach oceny 
działalności organizacyjnej jest posiadanie w ocenianym okresie co najmniej jednej 
działalności organizacyjnej w Instytucie Psychologii lub jednej działalności promującej 

Instytut Psychologii.  

Ocena działalności organizacyjnej od 3 do 5 pkt jest związana ze spełnieniem pozostałych 
„kryteriów oceny działalności i osiągnięć organizacyjnych oraz w zakresie oceny 

http://www.scimagojr.com/


podnoszenia kompetencji zawodowych” określonych w par. 8.1-8.2. Zarządzenia 
nr 30/2022 Rektora UWr z dn. 7 lutego 2022 r.     


