
Uchwała nr 11/2022 
 

Rady Wydziału Nauk  Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 marca 2022 roku 

 

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich w obszarze działalności i osiągnięć dydaktycznych oraz 

organizacyjnych na Wydziale Nauk Biologicznych  

 

 

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 Nauk Biologicznych określa 

szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich w obszarze działalności 

i osiągnięć dydaktycznych oraz organizacyjnych stanowi się, co następuje: 

                                                                    

§ 1. Każdy członek komisji oceniającej ocenia działalność i osiągnięcia dydaktyczne 

nauczyciela akademickiego w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w skali od 

1 do 5 uwzględniając poniższe kryteria: 

a) 1 pkt – pracownik nie spełnia żadnego z kryteriów wymienionych 

w podpunktach b-e, jego średnia z ankiet studenckich wynosi poniżej 3,5 

w każdym roku podlegającym ocenie, a ogólna ocena hospitacji (jeśli była 

przeprowadzona) jest niższa niż dostateczna.  

b) 2 pkt – pracownik w sposób poprawny prowadzi powierzone mu zajęcia, 

a opinie bezpośredniego przełożonego, studentów oraz inne dane dostępne 

komisji oceniającej nie wskazują na nieprawidłowości.  

c) 3 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie b), a ponadto opinie 

bezpośredniego przełożonego, studentów lub inne dane dostępne komisji 

oceniającej wskazują na jego bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków 

dydaktycznych. 

d) 4 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie c), a ponadto zachodzi 

przynajmniej jedna z poniższych przesłanek, potwierdzona przez 

bezpośredniego przełożonego:  

− proponuje i prowadzi nowe zajęcia;  

− jest promotorem/recenzentem prac dyplomowych; 

− uczestniczy w rozwoju oferty dydaktycznej jednostki, w tym w tworzeniu 

nowych programów nauczania, kursów tematycznych; 

− angażuje się w inne formy działalności dydaktycznej lub na rzecz dydaktyki 

na wydziale. 

e) 5 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie c), a ponadto zachodzi 

więcej niż jedna z przesłanek wymienionych w punkcie d). 

 

§ 2. Każdy członek komisji oceniającej ocenia działalność i osiągnięcia 

dydaktyczne nauczyciela akademickiego w grupie stanowisk dydaktycznych w 

skali od 1 do 5 uwzględniając poniższe kryteria: 

a) 1 pkt – pracownik nie spełnia żadnego z kryteriów wymienionych 

w podpunktach b-e, jego średnia z ankiet studenckich wynosi poniżej 3,5 

w każdym roku podlegającym ocenie, a ogólna ocena hospitacji (jeśli była 

przeprowadzona) jest niższa niż dostateczna.  

b) 2 pkt – pracownik dobrze lub bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków 

dydaktycznych, co potwierdzają opinie bezpośredniego przełożonego, 

studentów oraz inne dane dostępne komisji oceniającej, a ponadto zachodzi 



przynajmniej jedna z poniższych przesłanek, potwierdzona przez 

bezpośredniego przełożonego: 

− proponuje i prowadzi nowe zajęcia;  

− jest promotorem/recenzentem prac dyplomowych; 

− uczestniczy w rozwoju oferty dydaktycznej jednostki, w tym w tworzeniu 

nowych programów nauczania, kursów tematycznych; 

− działa na rzecz upowszechniania nauki poprzez zaangażowanie w realizację 

projektów edukacyjnych, w tym np. Dolnośląski Festiwal Nauki, współpraca 

ze szkołami, wykłady zewnętrzne;  

− jest autorem podręcznika lub skryptu akademickiego; 

− jest autorem/współautorem publikacji naukowej; 

− jest autorem podręcznika lub publikacji o charakterze edukacyjnym/ 

dydaktycznym przeznaczonych dla szkół różnych etapów edukacyjnych 

(np. materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, programów nauczania, 

programów innowacyjnych związanych z kształceniem przez całe życie, 

w tym zaawansowanych, profesjonalnych dydaktycznych i edukacyjnych 

materiałów elektronicznych wspierających kształcenie na różnych etapach 

edukacyjnych); 

− bierze udział w pracach pozauniwersyteckich zespołów eksperckich 

w zakresie dydaktyki, np. Polska Komisja Akredytacyjna, Komisje 

ministerialne, Okręgowe i Centralna Komisja Egzaminacyjna itp.;  

− sprawuje opiekę nad kołami naukowymi i innymi formami współpracy 

studenckiej lub indywidualnymi studentami, które przyniosły 

udokumentowane sukcesy lub osiągnięcia; 

− aplikuje/zdobywa/ kieruje grantami dydaktycznymi (edukacyjnymi);  

− posiada inne osiągnięcia dydaktyczne, a w szczególności: zdobyte nagrody 

lub certyfikaty w zakresie dydaktyki z instytucji innych niż Uniwersytet; 

c) 3 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie b), a ponadto 

zachodzą przynajmniej dwie z powyższych przesłanek, potwierdzone przez 

bezpośredniego przełożonego.  

d) 4 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie b), a ponadto 

zachodzą przynajmniej trzy z powyższych przesłanek, potwierdzone przez 

bezpośredniego przełożonego. 

e) 5 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie b), a ponadto 

zachodzą więcej niż trzy z powyższych przesłanek, potwierdzone przez 

bezpośredniego przełożonego. 

 

 

§ 3. Każdy członek komisji oceniającej ocenia działalność i osiągnięcia 

organizacyjne każdego nauczyciela akademickiego w skali od 1 do 5 

uwzględniając poniższe kryteria: 

a) 1 pkt – pracownik nie spełnia żadnego z kryteriów wymienionych 

w podpunktach b-e. 

b) 2 pkt – pracownik wykonuje powierzone mu zadania organizacyjne w sposób 

poprawny, co potwierdza opinia bezpośredniego przełożonego. 

c) 3 pkt – pracownik w sposób wyróżniający wykonuje powierzone mu zadania, 

co potwierdzają opinia bezpośredniego przełożonego, a ponadto zachodzi 

przynajmniej jedna z poniższych przesłanek, potwierdzona przez 

bezpośredniego przełożonego:  

− aktywnie działa w gremiach organizujących działalność Uniwersytetu lub 

Wydziału; 

− uczestniczy w tworzeniu nowych kierunków studiów/ specjalności;  

− rozwija współpracę ze środowiskiem społecznym lub gospodarczym; 



− jest opiekunem praktyk wolontariackich; 

− pracuje w gremiach, organizacjach i towarzystwach naukowych oraz 

innych ciałach w kraju i za granicą;  

− działa na rzecz upowszechniania nauki poprzez zaangażowanie 

w organizację i realizację projektów, np. Dolnośląski Festiwal Nauki, 

współpraca ze szkołami, olimpiady, wykłady zewnętrzne;  

− bierze udział w organizacji konferencji naukowych lub dydaktycznych; 

− podnosi swoje kompetencje zawodowe istotne z punktu widzenia 

Wydziału (np. udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, 

stażach);  

− podejmuje inne działania ważne z punktu widzenia funkcjonowania 

Uniwersytetu lub Wydziału; 

d) 4 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie c), a ponadto 

zachodzą przynajmniej dwie z powyższych przesłanek. 

e) 5 pkt – pracownik spełnia warunki wymienione w punkcie c), a ponadto 

zachodzą przynajmniej trzy z powyższych przesłanek. 

                                                              §4        

Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w jawnym głosowaniu 

zwykłą większością głosów zaakceptowała wniosek w sprawie opinii dotyczącej 

szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w obszarze 

działalności i osiągnięć dydaktycznych oraz organizacyjnych na Wydziale Nauk 

Biologicznych  

                                                                 §5 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    

 
 Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. inż Marcin Kadej, prof. UWr 

 


