
 

 

 
 

Uchwała nr 36/2022 
 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej 
pracowników Instytutu Pedagogiki 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 Pedagogiki 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 Pedagogiki. 

 

 
§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 4 

1. Wniosek o zatwierdzenie szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników 

Instytutu Pedagogiki w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz 

w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych – zreferował dr hab. Rafał Włodarczyk, 

Przewodniczący RDN Pedagogika i Psychologia.  

 

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: 101 na „tak”, 1 na 

„nie” oraz 8 głosów wstrzymujących się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 36/2022 Rady Wydziału    

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

 

Dot. pracowników zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych w 
Instytucie Pedagogiki UWr oraz pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych zaliczanych do 
dyscypliny pedagogika w UWr  

  

Katalog osiągnięć i działań naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych 

oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych  

(Kryteria oceny naukowej zostały zatwierdzone przez RDN – Pedagogika 
i Psychologia.) 

Uwagi ogólne:  

1 punkt z Zarządzenia 30/2022 Rektora UWr to 4 udziały w dziale działalność 

naukowa. 1 punkt z Zarządzenia to 3 udziały w pozostałych 2 działach. Przy czym 
zgodnie z Zarządzeniem średnia punktów z działów, z których jest indywidualnie 

oceniany dany pracownik, nie powinna być niższa niż 2,5 pkt., aby mógł otrzymać 
ocenę pozytywną.   

Ponadto nauczyciel akademicki w stopniu doktora zatrudniony na stanowisku 

badawczo-dydaktycznym lub badawczym, starając się o ocenę pozytywną 
w okresie oceny, powinien wykazać się w każdym okresie 2-letnim przynajmniej 
1 publikacją naukową o wartości równej lub wyższej 40 pkt. wg wykazu 

ministerialnego oraz wykazać osiągnięcia i działania przynajmniej w dwóch różnych 
kryteriach wyróżnionych w arkuszu oceny w danym dziale.  

Natomiast pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy w stopniu doktora 

habilitowanego lub zatrudniony na stanowisku profesora, starając się o ocenę 
pozytywną w okresie oceny powinien wykazać się w każdym okresie 2-letnim 

przynajmniej 1 publikacją naukową o wartości równej lub wyższej 40 pkt. 

Wg wykazu ministerialnego oraz wykazać osiągnięcia i działania przynajmniej 
w trzech różnych kryteriach wyróżnionych w arkuszu oceny w danym dziale.  

Z kolei nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku dydaktycznym, 

starając się o ocenę pozytywną, powinien wykazać w okresie oceny osiągnięcia 
i działania przynajmniej w trzech różnych kryteriach wyróżnionych w arkuszu 

oceny w każdym z dwóch działów, z których jest oceniany.  

  

Przykłady przeliczeń udziałów na punktację zakładaną w Zarządzeniu nr 30/2022 
JM Rektora UWr w okresie 4 lub 2 letnim podlegającym ocenie: działalność 

naukowa i działalność organizacyjna  



  

artykuł w czasopiśmie 40 pkt wg listy ministerialnej 
(wymagany)  

rozdział w monografii opublikowanej w wydawnictwie 
poza listą ministerialną   

recenzja opublikowana w czasopiśmie   

wystąpienie z referatem na konferencji krajowej   

udział w wewnątrzuczelnianym zespole realizującym 
projekt badawczy   

wypromowanie 5 prac licencjackich   

4 udziały  

  2 udziały  

1 udział  

2 udziały  

2 udziały  

1 udział  

  

  

3 pkt. (1 pkt. 
= 4 udziały)   

  

członkostwo w towarzystwie naukowym  

udział w pracach zespołu tworzącego nową 

specjalność  

udział w przygotowaniu krajowej konferencji naukowej 
jako organizator   

współtworzenie materiałów szkoleniowych dotyczących 

działalności badawczej dostępnych dla innych badaczy  

2 udziały  

2 udziały  

2 udziały  

  

3 udziały  

  

  

3 pkt. (1 pkt. 

= 3 udziały)   

  

   

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA  

(pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni)  
W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny okresowej pracownika stosuje się:  

• dla asystentów pkt 1, 2, 5, 6 i 8,  

• dla adiunktów pkt 1-6, 8 i pkt 7 w zakresie ograniczonym uprawnieniami do pełnienia roli promotora lub 
promotora pomocniczego  

• dla profesorów i profesorów UWr pkt 1-8  

Lp.  Kryteria wg 
kwestionariusza oceny  

 ZARZĄDZENIE Nr 30/2022  

Rodzaj działania  wysokość 
udziału  

Autorstwo lub współautorstwo artykułu oraz autorstwo i 
współautorstwo przekładu artykułu publikowanego w czasopiśmie 

5-7  



  

1  

  

Publikacje naukowe  

naukowym wymienionym w wykazie ministerialnym o wartości 
punktowej od 100 do 200  
Autorstwo artykułu oraz autorstwo przekładu artykułu 
publikowanego w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 
ministerialnym o wartości punktowej od 40 do 70  

4  

Autorstwo artykułu oraz autorstwo przekładu artykułu 
publikowanego w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 
ministerialnym o wartości punktowej 20  

3  

Autorstwo artykułu oraz autorstwo przekładu artykułu 
publikowanego w innym krajowym lub zagranicznym czasopiśmie 
naukowym  

2  

Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, podręcznika 
oraz autorstwo i współautorstwo przekładu monografii lub 
podręcznika w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, opublikowane w wydawnictwie 
wymienionym w wykazie ministerialnym (poziom II)  

6  

Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, podręcznika 
oraz autorstwo i współautorstwo przekładu monografii lub 
podręcznika w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, opublikowane w wydawnictwie 
wymienionym w wykazie ministerialnym (poziom I)  

5  

Autorstwo lub współautorstwo monografii, podręcznika oraz 
autorstwo i współautorstwo przekładu monografii lub podręcznika 
opublikowane w innym krajowym lub zagranicznym wydawnictwie 
naukowym  

4  

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej, podręczniku oraz 
autorstwo przekładu rozdziału monografii lub podręcznika w 
językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, 
rosyjskim lub włoskim, opublikowane w wydawnictwie wymienionym 
w wykazie ministerialnym (poziom II)  

4  

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej, podręczniku oraz 
autorstwo przekładu rozdziału monografii lub podręcznika w 
językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, 
rosyjskim lub włoskim, opublikowanej w wydawnictwie wymienionym 
w wykazie ministerialnym (poziom I)  

3  

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej, podręczniku oraz 
autorstwo przekładu rozdziału monografii lub podręcznika 
opublikowane w innym krajowym lub zagranicznym wydawnictwie 
naukowym  

2  

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku 
podstawowym w danej dyscyplinie lub w językach: polskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub 
włoskim, opublikowanej w wydawnictwie wymienionym w wykazie 
ministerialnym (poziom II) lub redakcja naukowa tematyczna w 
czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie ministerialnym o 

wartości punktowej od 100 do 200   

4  

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku 
podstawowym w danej dyscyplinie lub w językach: polskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub 
włoskim, opublikowanej w wydawnictwie wymienionym w wykazie 
ministerialnym (poziom I) lub redakcja naukowa tematyczna w 
czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie ministerialnym o 
wartości punktowej od 20 do 70  

3  

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej 
opublikowanej w innym krajowym lub zagranicznym wydawnictwie 
naukowym oraz redakcja naukowa tematyczna w innym krajowym 
lub zagranicznym czasopiśmie naukowym  

2  

Publikacja artykułu recenzyjnego opublikowanego w czasopismach 
naukowych lub monografiach naukowych wieloautorskich  

2  

(max 6)  



Publikacja recenzji w czasopismach naukowych lub monografiach 
naukowych wieloautorskich  

2  

(max 4)  
Inna działalność publikacyjna związana z działalnością naukową  1  

(max 3)  
  

  

2  

Aktywny udział w konferencjach 
naukowych, w szczególności 
międzynarodowych - wygłoszenie 
referatu, komunikatu, posteru  

Czynny udział w stacjonarnych i zdalnych międzynarodowych 
konferencjach i seminariach naukowych (wygłoszenie referatu, 
wykładu, przewodniczenie komitetowi naukowemu konferencji)  

3-4  

Czynny udział w stacjonarnych i zdalnych krajowych konferencjach i 
seminariach naukowych (wygłoszenie referatu, wykładu)  

2  

Czynny udział w stacjonarnych i zdalnych międzynarodowych i 
krajowych konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych 
(wygłoszenie komunikatu, przygotowanie posteru)  

2  

  

3  

Współpraca krajowa i 
międzynarodowa w zakresie 
działalności badawczej  

Wyjazdy w ramach stażu naukowego do zagranicznego ośrodka 
akademickiego, naukowego lub badawczego w zależności od czasu 
trwania stażu  

4-6  

Wyjazdy w ramach stażu naukowego do krajowego ośrodka 
akademickiego, naukowego lub badawczego w zależności od czasu 
trwania stażu  

3-5  

Realizacja zdalnego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku 
akademickim, naukowym lub badawczym  

5  

Realizacja zdalnego stażu naukowego w krajowym ośrodku 
akademickim, naukowym lub badawczym  

4  

Udział w programie wyjazdów kadry naukowej, adresowanym do 
osób, które uzyskały zaproszenie do jednej z wiodących uczelni 
światowych zajmujących pierwsze 100 miejsc na liście Akademickiego 
Rankingu Uniwersytetów Świata (ARWU), zwanego zwyczajowo 
rankingiem szanghajskim lub rankingu Times Higher Education (THE), 
a także, ze względu na potrzebę strategicznej współpracy z regionem, 
do Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego; Uniwersytetu 
Wiedeńskiego; Uniwersytetu Karola w Pradze; Uniwersytetu M. 
Korwina w Budapeszcie; Uniwersytetu T. Masaryka w Brnie, innych 
uczelni, z którymi UWr prowadzi wieloletnią współpracę naukowo-
badawczą i ma podpisane umowy; uniwersytetów współpracujących z 

IP UWr w ramach Katedry UNESCO i Sieci UNITWIN     

6  

Udział w programie wyjazdów kadry naukowej, adresowanym do 
osób, które uzyskały zaproszenie do zagranicznej uczelni   

4  

Udział w realizacji międzynarodowych, krajowych i 
wewnątrzuczelnianych projektów badawczych i zespołach 
realizujących projekty badawcze  

2  

(max 6)  
Inne formy współpracy międzynarodowej w zakresie działalności 
badawczej  

2  

(max 4)  
Inne formy współpracy krajowej w zakresie działalności badawczej  1  

(max 3)  
  

  

4  

Kierowanie pracami zespołów 
badawczych, zespołów 
realizujących projekty/granty 
badawcze, kierowanie projektami 
lub zadaniami w 
międzynarodowych projektach 
badawczych  

Kierowanie pracami międzynarodowych i krajowych zespołów 
badawczych, zespołów realizujących projekty badawcze oraz 
zadaniami w pracach międzynarodowych i krajowych zespołów 
badawczych, zespołów realizujących projekty badawcze   

4  

Złożenie aplikacji do konkursu jako kierownik naukowy o 
międzynarodowy oraz krajowy grant z oceną pozytywną  

4  



  

5  

  

Aktywność w pozyskiwaniu 
zewnętrznych funduszy na  

badania  

Skuteczne, tj. przyjęte do oceny w konkursie złożenie aplikacji do 
konkursu jako kierownik naukowy o międzynarodowy oraz krajowy 
grant   

2  

Złożenie aplikacji do konkursu jako kierownik naukowy o 
wewnątrzuczelniany grant z oceną pozytywną  

2  

Skuteczne, tj. przyjęte do oceny w konkursie złożenie aplikacji do 
konkursu jako kierownik naukowy o wewnątrzuczelniany grant   

1  

  

6  

  

Udział w realizacji projektów 
finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych  

Udział w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów 
badawczych i zespołach realizujących projekty badawcze 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych  

2  

  

7  

  

Kształcenie i promowanie kadry 
naukowej  

Wypromowanie prac dyplomowych magisterskich i licencjackich 
napisanych w języku polskim (5 prac = 1 udział) oreaz w języku 
angielskim (5 prac = 1 udział)  

1  

(max 5)  
Recenzowanie prac dyplomowych magisterskich i licencjackich 
napisanych w języku polskim (10 prac = 1 udział) oraz w języku 
angielskim (5 prac = 1 udział)  

1  

(max 3)  
Wypromowanie pracy doktorskiej  5  
Recenzja dorobku do tytułu doktora honoris causa i tytułu 
naukowego  

6  

Recenzja wydawnicza pracy habilitacyjnej  4  
Recenzja pracy doktorskiej  4  
Przewodniczenie komisji habilitacyjnej i profesorskiej  6  
Udział w pracach komisji habilitacyjnej w roli recenzenta  5  
Udział w pracach komisji habilitacyjnej  2  
Inna działalność w zakresie kształcenia, promowania kadry naukowej  1  

(max 3)  
  

8  

  

Formy działalności naukowej 
niewymienione w pkt 1-7  

Otrzymane nagrody i wyróżnienia za działalność badawczą, publikacje 
i osiągnięcia naukowe  

3-5  

(max 
10)  

Przygotowanie recenzji wydawniczej monografii naukowych i 
monografii naukowych wieloautorskich  

2  

(max 6)  
Przygotowanie recenzji dla czasopisma lub wydawnictwa artykułów 
naukowych lub rozdziałów w monografiach, monografii naukowych i 
monografii naukowych wieloautorskich  

1  

(max 6)  
Przygotowywanie zamówionych ekspertyz, recenzji grantów, diagnoz 
i ocen związanych z prowadzoną działalnością badawczą  

2  

(max 6)  
Inne formy działalności naukowej   1  

(max 3)  
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

(pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni)  
W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny okresowej pracownika stosuje się:  

• dla asystentów, wykładowców i lektorów pkt 1, 2 i 4  

• dla starszych wykładowców, adiunktów, docentów, profesorów i profesorów UWr pkt 1- 4  



  

  

  

1  

  

Zakres prowadzonych zajęć (osoba 
wskazana przez dziekana / 
kierownika jednostki wprowadza 
nazwy zajęć, ich typy i liczbę godzin 
dydaktycznych realizowanych w 
poszczególnych latach 
akademickich)  

  

  

Zakres prowadzonych zajęć (osoba wskazana przez 
dziekana/kierownika jednostki wprowadza nazwy zajęć, ich typy i 
liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w poszczególnych latach 
akademickich)  

2-4  

  

2  

Innowacyjność zajęć dydaktycznych 
określona odniesieniem (cytatem) 
do sylabusów zajęć  

Innowacyjność zajęć dydaktycznych określona krótką opisową 
ewaluacją prowadzonych zajęć z akcentem na 
istotę  przeprowadzonej innowacji (max 100 słów, czcionka 12)  

3  

(max 6)  
  

3  

Udział w rozwoju oferty 
dydaktycznej jednostki, w 
tym   wkład w tworzenie nowych 
programów nauczania  

Udział w rozwoju oferty dydaktycznej jednostki, w tym wkład w 
tworzenie nowych programów nauczania oraz koordynowanie 
nowych kierunków kształcenia  

2-3  

Działania wypracowujące obszary współpracy z pracodawcami w celu 
doskonalenia programów kształcenia  

2  

Inne działania w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej, w tym 
przygotowywanie nowych sylabusów, monitorowanie pracodawców i 
rynku pracy  

1  

(max 4)  
  

4  

Formy działalności dydaktycznej 
niewymienione w pkt 1- 3  

Uzyskanie nagród i wyróżnień za działalność dydaktyczną  4  
Autorstwo lub współautorstwo monografii, podręczników o 
charakterze dydaktycznym i metodycznym  

5  

Autorstwo lub współautorstwo skryptów akademickich, materiałów 
dydaktycznych dla szkół, programów nauczania dla uczniów różnych 
etapów edukacyjnych, programów innowacyjnych związanych   z 
kształceniem przez całe życie, w tym zaawansowanych, 
profesjonalnych dydaktycznych materiałów elektronicznych 
wspierających kształcenie na różnych etapach edukacyjnych  

4  

Publikacje artykułów, rozdziałów w monografiach o charakterze 
dydaktycznym i metodycznym  

3  

Autorstwo lub współautorstwo monografii, podręczników, artykułów, 
rozdziałów w monografiach o charakterze badawczym   

*(dotyczy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 
dydaktycznym wg punktacji z sekcji ‘Działalność naukowa’)  

*  

Prowadzenie kursów dokształcających, warsztatów, szkoleń  4  
Tworzenie i animowanie forów wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk  

4  

Wyjazdy w ramach stażu dydaktycznego do zagranicznego ośrodka 
akademickiego  

6  

Wyjazdy w ramach stażu dydaktycznego do krajowego ośrodka 
akademickiego  

5  

Udział w wizytach studyjnych w zagranicznych i krajowych ośrodkach 
akademickich  

4  

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim  3  
Złożenie jako kierownik projektu aplikacji do konkursu o 
międzynarodowy oraz krajowy grant dydaktyczny z oceną pozytywną  

4  

Skuteczne złożenie aplikacji do konkursu, tj. przyjęte do oceny w 
konkursie o międzynarodowy oraz krajowy grant dydaktyczny  

2  

Opieka naukowa nad kołem naukowym  3  
Działania na rzecz promocji Instytutu Pedagogiki (np. wywiady, 
działania w mediach elektronicznych, udział w dniach otwartych, 
współpraca w ramach różnych porozumień, promowanie działań 
Instytutu w innych placówkach)    

2  

Udział w tworzeniu i recenzowanie programów studiów 
projektowanych w innych ośrodkach akademickich  

2  



Inne formy działalności i osiągnięć dydaktycznych   1  

(max 3)  
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych  

(pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni)  
  

  

  

  

  

1  

Na rzecz Uniwersytetu i w gremiach 
organizujących działalność 
naukową w skali Uniwersytetu, 
kraju i zagranicą (w tym tworzenie 
nowych kierunków,  

specjalności, rozwijanie współpracy 
ze szkołami i środowiskiem 
społecznym lub gospodarczym, 
działalność w organizacjach i 
towarzystwach naukowych oraz 
innych ciałach wykonujących ważne 
zadania organizacyjne)  

Udział w pracach i członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PAN i 
PAU    

6  

Udział w pracach i członkostwo z wyboru w zagranicznych 
akademiach nauk, towarzystwach naukowych i sieciach badawczych 
oraz pełnienie funkcji w ich organach statutowych  

6  

Członkostwo z wyboru w komitetach nauk PAN i PAU, a także RDN, 
NCN, KEJN  

5  

Udział w pracach sekcji i zespołów przy komitetach PAN i PAU, a także 
RDN, NCN, KEJN i innych  

4  

Przewodniczenie lub członkostwo w zarządzie towarzystwa 
naukowego  

3  

Członkostwo w towarzystwach naukowych    2  
Działalność w skali Uniwersytetu w innych ciałach wykonujących 
ważne zadania organizacyjne  

2  

(max 4)  
Działalność w skali kraju i zagranicą w innych ciałach wykonujących 
ważne zadania organizacyjne  

2  

(max 6)  
Aplikowanie jako kierownik w konkursach o granty na projekty prac 
rozwojowych, podniesienie poziomu działań organizacyjnych i 
dydaktycznych  

4  

Kierowanie zespołem tworzącym nowy kierunek studiów lub 
specjalność  

4  

Udział w pracach zespołu tworzącego nowy kierunek studiów lub 
specjalność  

1-3  

Organizacja seminariów, cyklicznych spotkań i dyskusji, warsztatów 
rozwijających kompetencje zawodowe, w tym dydaktyczne oraz 
organizacyjne dla społeczności akademickiej Instytutu czy Uczelni  

3  

(max 9)  
Kierowanie organizacją współpracy pracowników badawczo-
dydaktycznych i dydaktycznych oraz Zakładów z placówkami 
edukacyjnymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, kulturalnymi itp., która 
to współpraca umożliwia realizację działalności badawczo-
dydaktycznej lub popularyzatorskiej  

4  

Udział w organizacji współpracy pracowników badawczo-
dydaktycznych i dydaktycznych oraz Zakładów z placówkami 
edukacyjnymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, kulturalnymi itp., która 
to współpraca umożliwia realizację działalności badawczo-
dydaktycznej lub popularyzatorskiej  

2  

Kierowanie tworzeniem w ramach Zakładów lub pomiędzy Zakładami 
zespołów, programów, projektów oraz realizacja zadań, które mają na 
celu wpływanie uzyskanymi wynikami i efektami badań, prac 
rozwojowych realizowanych w ramach dyscypliny pedagogika w 
Uniwersytecie Wrocławskim na otoczenie społeczne, w tym 
gospodarkę, funkcjonowanie administracji publicznej, ochronę 
zdrowia, kulturę i sztukę, ochronę środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwo i obronność państwa lub inne czynniki wpływające na 
rozwój cywilizacyjny społeczeństwa  

4  

Udział w tworzeniu w ramach Zakładów lub pomiędzy Zakładami 
zespołów, programów, projektów oraz realizacja zadań, które mają na 
celu wpływanie uzyskanymi wynikami i efektami badań, prac 
rozwojowych realizowanych w ramach dyscypliny pedagogika w 
Uniwersytecie Wrocławskim na otoczenie społeczne, w tym 

2  



gospodarkę, funkcjonowanie administracji publicznej, ochronę 
zdrowia, kulturę i sztukę, ochronę środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwo i obronność państwa lub inne czynniki wpływające na 
rozwój cywilizacyjny społeczeństwa  
Współtworzenie wirtualnej bazy dokumentów, poradników, 
materiałów szkoleniowych dotyczących działalności badawczej, 
składania wniosków i pozyskiwania środków na badania i projekty 
prac rozwojowych dostępnych dla innych badaczy  

3  

Udział w zebraniach i obradach organów uniwersytetu (Radach 
Wydziału, Instytutu, Dyscypliny Naukowej itp.) oraz w innych gremiach 
i zespołach roboczych pracujących na rzecz uniwersytetu  

2-3  

Inne działania w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym 
związanej z prowadzoną działalnością badawczą  

1  

(max 3)  
  

  

2  

Na rzecz upowszechniania nauki, 
np. Dolnośląski Festiwal Nauki, 
współpraca ze szkołami, olimpiady, 
wykłady zewnętrzne, organizacja 
konferencji  

naukowych, w szczególności 
międzynarodowych  

Czynny udział w organizacji stacjonarnych i zdalnych 
międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów naukowych i 
warsztatów naukowych (sekretarz, członek rady naukowej, 
prowadzenie warsztatów)  

4  

Udział w organizacji stacjonarnych i zdalnych międzynarodowych i 
krajowych konferencji, seminariów naukowych i warsztatów 
naukowych  

2  

Czynny udział w stacjonarnych i zdalnych międzynarodowych i 
krajowych konferencjach, seminariach, inicjatywach społecznych 
popularyzujących wiedzę naukową  

2  

Czynny udział w organizacji stacjonarnych i zdalnych 
międzynarodowych i krajowych forów spotkań naukowych, spotkań 
naukowych, szkół letnich i obozów naukowych  

3  

Udział z wystąpieniem lub w organizacji działań popularyzujących 
naukę, np. w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, przeprowadzanie 
wykładów w szkołach i w ramach działań organizacji pozarządowych, 
uniwersytetów trzeciego wieku itp.  

2  

Prowadzenie i systematyczna aktualizacja własnych stron na 
portalach społecznościowych o tematyce badawczej  

2  

(max 4)  
  

  

3  

Wszelkie inne formy aktywności 
organizacyjnej mającej wpływ na 
popularyzowanie osiągnięć i 
budowanie marki Uniwersytetu w 
środowisku lokalnym, krajowym i  

międzynarodowym  

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych (redaktor 
naczelny, zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji) oraz 
wydawnictw naukowych wymienionych w wykazach ministerialnych 
oraz spoza wykazu  

4  

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych (członkostwo 
redakcji, członkostwo w komitecie naukowym czy radzie naukowej 
czasopisma) oraz wydawnictw naukowych wymienionych w wykazach 
ministerialnych oraz spoza wykazu  

2  

Rozpoznawalność publikacji określona wzrostem cytowań w danym 
okresie oceny wg uznanych baz danych  

2  

Publikacje popularyzujące wiedzę naukową  2  
Wszelkie inne formy aktywności organizacyjnej mającej wpływ na 
popularyzację osiągnięć i budowanie marki Uniwersytetu w 
środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym   

2  

(max 4)  
Inne formy aktywności organizacyjnej  1  

(max 3)  
  

4  

  

Formy działalności organizacyjnej 
niewymienione w pkt  

1- 3  

Złożenie aplikacji jako kierownik projektu do konkursu o 
międzynarodowy oraz krajowy grant innowacyjny z oceną pozytywną  

4  

Skuteczne, tj. przyjęte do oceny w konkursie złożenie aplikacji do 
konkursu o międzynarodowy oraz krajowy grant innowacyjny  

2  

Prowadzenie i systematyczna aktualizacja kont wirtualnych na 
portalach społeczności akademickiej, udostępniających publikacje w 
wolnym dostępie i informacje o publikacjach oraz działalności 

2  

(max 4)  



badawczej, takich jak Google Scholar, Research Gate, Academia.edu, 
profile naukowe i inne  
Uzyskanie nagród i wyróżnień za działalność organizacyjną  4  
Formy aktywności organizacyjnej takie jak: koordynator kierunku 
studiów i specjalności, prace w kierunkowych i wydziałowych 
zespołach ds. jakości kształcenia, oceny jakości, monitorowania losów 
absolwentów  

2  

  Inne formy aktywności organizacyjnej, w tym praca opiekuna roku i 
praktyk oraz w komisjach rekrutacyjnych  

1  

(max 3)  
  

5  

  

Formy aktywności w zakresie 
podnoszenia 
kompetencji        zawodowych (zob. 
§ 8 ust. 1 pkt 6-9 zarządzenia)  

Udział w szkoleniach dotyczących przygotowywania wniosków 
składanych w międzynarodowych, europejskich, krajowych i 
wewnątrzuczelnianych konkursów o uzyskanie dofinansowania do 
prowadzonych badań i projektów prac rozwojowych (granty)  

1  

(max 2)  

Udział w studiach lub studiach podyplomowych  3  
Udział w seminariach, kursach, warsztatach i szkoleniach 
podnoszących kompetencje zawodowe  

2  

Udział w kursach, szkoleniach, stażach dydaktycznych, konferencjach 
dydaktycznych  

2  

Inne formy aktywności w zakresie podnoszenia kompetencji 
zawodowych  

1  

  

  

 


