
 

UCHWAŁA Nr 9/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 stycznia 2007 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 179/2006 Senatu UWr. z dnia 20 grudni a 2006 r.  

w sprawie ustalenia kryteriów oceny nauczycieli aka demickich 

 

 

Na podstawie § 108 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Senat wprowadza poniŜsze 

zmiany w Załączniku do Uchwały Nr 179/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich:  

 
− w pkt. 1b) wykreśla się słowa: „(w ciągu ostatnich 15 lat)”; 

− w pkt. 1e) wykreśla się słowa: „w ciągu ostatnich 10 lat”; 

− w pkt. 1f) wykreśla się słowa: „w ciągu ostatnich 10 lat”; 

− w pkt. 1g) wykreśla się słowa: „w ciągu ostatnich 5 lat”; 

− w pkt. 2a) wykreśla się słowa: „(jeŜeli pensum przekroczone jest o więcej niŜ 15%)”; 

− w pkt. 2c) wykreśla się słowa: „w ciągu ostatnich 5 lat”; 

− skreśla się dotychczasowe brzmienie pkt. 2d): „funkcje organizacyjne w zakresie 

dydaktyki”, w wyniku czego dotychczasowy pkt 2e) zmienia numerację na pkt 2d); 

− dodaje się pkt 3c) w brzmieniu: „inne funkcje organizacyjne”; 

− wykreśla się pkt 4. 

 
Ujednolicony tekst kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie 

Wrocławskim stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 



  

Załącznik do Uchwały Nr 9/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 stycznia 2007 r. 

 
 

Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art.132 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.), wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie, w szczególności w 
zakresie naleŜytego wykonywania obowiązków. 
Zgodnie z art.111 ww. ustawy: 
 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni  są obowiązani: 

− kształcić i wychowywać studentów 
− prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową, 
− uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

Pracownicy dydaktyczni są obowiązani: 
− kształcić i wychowywać studentów, 
− podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 
− uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

Pracownicy naukowi  są obowiązani: 
− prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową, 
− uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

 
Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego naleŜy równieŜ kształcenie kadry naukowej. 
 

1. Dokonując oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich naleŜy uwzględnić: 
 

a) prace naukowe opublikowane, prace naukowe przyjęte do druku,  
b) uzyskane granty badawcze, złoŜone wnioski grantowe (KBN, europejskie),  
c) wygłoszone referaty na konferencjach,  
d) kierowanie zespołem badawczym,  
e) liczbę wypromowanych doktorów,  
f) recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków profesorskich i recenzje dla CK, 
g) udział w komitetach redakcyjnych, redakcje tomów zbiorowych, 
h) organizację konferencji. 

 
2. Dokonując oceny działalności dydaktycznej, naleŜy uwzględnić: 
 

a) informację o obciąŜeniu dydaktycznym, 
b) w przypadku pracowników niesamodzielnych informację o prowadzonych wykładach,  
c) liczbę wypromowanych prac magisterskich i licencjackich,  
d) opinię studentów na podstawie ankiet. 
 

3. Dokonując oceny działalności organizacyjnej, naleŜy uwzględnić: 
 

a) pełnione funkcje w Uczelni,  
b) pełnione funkcje w organizacjach naukowych, 
c) inne funkcje organizacyjne. 
 

 
Dodatkowo: 

− przy ocenie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta bez stopnia 
naukowego doktora, naleŜy wziąć pod uwagę przewidywany termin złoŜenia rozprawy 
doktorskiej, 

− przy ocenie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta bez stopnia 
naukowego doktora habilitowanego, naleŜy wziąć pod uwagę przewidywany termin 
złoŜenia rozprawy habilitacyjnej, 

− przy ocenie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego bez tytułu naukowego profesora, naleŜy wziąć pod uwagę przewidywany 
termin wystąpienia z wnioskiem o tytuł naukowy. 

 



  

Ocena w zakresie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych powinna odnosić się do 
okresu podlegającego ocenie. 
 
Oceny okresowej bibliotekarzy dyplomowanych oraz pracowników dokumentacji i informacji 
naukowej,  zatrudnionych na stanowiskach: 

− starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,  
− kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,  
− adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,  
− asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej,  

dokonuje się w oparciu o: 
 

− opublikowany dorobek naukowy i prace naukowe przyjęte do druku,  
− udokumentowany dorobek pracy dydaktycznej (informacja o obciąŜeniu dydaktycznym), 
− działalności organizacyjnej (funkcje pełnione w Uczelni i poza Uczelnią), 
− podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, 
− opinię studentów na podstawie ankiet, 
− inne waŜne informacje.  

 
 


