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Kryteria dokonywania oceny okresowej nauczyciela akademickiego

I. Zasady
1. System oceny nauczycieli akademickich wykorzystuje następujące zasady:
 dane osiągnięcie może być oceniane tylko jeden raz;
 zachowując punktową ocenę, która w każdej chwili może być skategoryzowana, położono
nacisk na końcowe sformułowanie oceny w formie „pozytywna” albo „negatywna”.
2. Warunkiem uzyskania przez pracownika badawczo-dydaktycznego pozytywnej oceny
okresowej jest pozytywnie oceniona działalność naukowa, pozytywnie oceniona działalność
dydaktyczna oraz pozytywnie oceniona działalność organizacyjna. Pracowników badawczych
nie obowiązuje ocena działalności dydaktycznej, a pracowników dydaktycznych nie
obowiązuje ocena działalności naukowej.
3. Negatywna ocena z jednego lub więcej niż jednego obszaru skutkuje negatywną oceną
okresową i w konsekwencji ponowną oceną pracownika po upływie roku.
4. Osoby pełniące funkcje prorektora, dziekana, prodziekana oraz przewodniczącego rady
naukowej dyscypliny otrzymują łączną ocenę pozytywną, o ile czas pełnienia tej funkcji
w okresie oceny był nie krótszy niż 2 lata.
II. Działalność naukowa
1. Ocenie w zakresie działalności naukowej podlegają osoby z grupy pracowników
badawczych i badawczo-dydaktycznych.
2. Punkty za publikacje są przyznawane zgodnie z właściwymi wykazami MNiSW dotyczącymi
wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych.
3. Do innych form działalności naukowej należy zaliczyć w szczególności prowadzenie sesji
plenarnej na konferencji, wygłoszenie referatu na konferencji, ustną prezentację wyników
badań, poster, udział w komitecie programowym konferencji, wnioskowanie o projekt
badawczy, recenzowanie prac naukowych oraz projektów badawczych, uczestnictwo
w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej, wykłady gościnne krajowe i zagraniczne,
działania związane z popularyzacją nauki, udokumentowany stopień zaawansowania pracy
promocyjnej, nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych itp.
4. W celu uzyskania oceny pozytywnej za działalność naukową należy w okresie oceny
uzyskać następującą minimalną liczbę punktów dla pracowników zatrudnionych na
następujących stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych:
 Profesorowie i profesorowie UPP – 160 pkt, w tym co najmniej 140 pkt za artykuły lub
monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny),
 Adiunkci z habilitacją, adiunkci – 140 pkt, w tym co najmniej 120 pkt za artykuły lub
monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny),
 Asystenci – 100 pkt, w tym co najmniej 80 pkt za artykuły lub monografie naukowe lub
patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny),
 nauczyciel akademicki, dla którego przeprowadza się dodatkową ocenę i okres takiej
oceny wynosi jeden rok – 40 pkt, w tym co najmniej 50 pkt za artykuły lub monografie
naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 2.9. oraz 5.1 do 5.8. arkusza oceny).

5. W przypadku nauczycieli akademickich reprezentujących dziedzinę sztuki w dyscyplinie
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki przyjmuje się zamiennie za publikacje
w czasopismach naukowych, monografie naukowe oraz patenty, następujące osiągnięcia:
autorstwo dzieł plastycznych rozpowszechnianych za granicą 80 pkt, autorstwo dzieł
plastycznych rozpowszechnianych w Polsce 40 pkt, wystawa indywidualna (premierowa): za
granicą 120 pkt, w Polsce 60 pkt.
III. Działalność dydaktyczna
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych nie wypełniają części arkusza oceny
dotyczącej działalności dydaktycznej.
2. Inne niż wskazane w arkuszu formy aktywności dydaktycznej to m.in. przygotowanie
pakietów dydaktycznych do zajęć – opracowanie dydaktyczne tekstów fachowych dla
poszczególnych kierunków studiów, dokształcanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji przez
udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych w kraju i zagranicą,
przeprowadzanie egzaminów z języka obcego dla doktorantów, przeprowadzanie egzaminów
dla kandydatów na studia doktoranckie, przygotowanie kandydatów do przedstawienia
prezentacji multimedialnych w języku obcym na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki,
opracowanie sylabusów i ich aktualizacja, egzamin z języka obcego – Erasmus+.
3. Tabela: Skala ocen poziomu prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie opinii
studentów/doktorantów (pkt 2.1.1 arkusza)
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4. W celu uzyskania oceny pozytywnej za działalność dydaktyczną należy w okresie oceny
uzyskać następującą minimalną liczbę punktów:
 dla pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach badawczodydaktycznych:
 Profesorowie i profesorowie UPP – 70 pkt (w tym co najmniej 60 za pkt 2.1. arkusza),
 Adiunkci z habilitacją, Adiunkci i asystenci – 60 pkt (w tym co najmniej 60 za pkt 2.1.
arkusza);
 dla pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach dydaktycznych:
 Profesor dydaktyczny, profesor UPP dydaktyczny – 90 pkt (w tym co najmniej 60 za
pkt 2.1. arkusza),

 Adiunkt z habilitacją dydaktyczny, adiunkt dydaktyczny – 80 pkt (w tym co najmniej 60
za pkt 2.1. arkusza),
 Asystent dydaktyczny, wykładowca, starszy wykładowca, lektor, instruktor – 60 pkt.
IV. Działalność organizacyjna
1. Inne niż wskazane w arkuszu formy aktywności organizacyjnej to m.in. funkcje pełnione
w krajowych i międzynarodowych towarzystwach/stowarzyszeniach naukowych i branżowych,
prace organizacyjne związane z kształceniem studentów, doktorantów, działalność w innych
organach uczelni i jej komisjach (np. wydziałowych, dziekańskich, przetargowych, pełnienie
funkcji przedstawiciela związków zawodowych), inne prace organizacyjne na rzecz UPP,
udział w pracach inkubatorów przedsiębiorczości, centrum transferu technologii, prace
organizacyjne na rzecz samodzielnych jednostek organizacyjnych UPP i inne.
2. W celu uzyskania oceny pozytywnej za działalność organizacyjną należy w okresie oceny
uzyskać następującą minimalną liczbę punktów:
 Profesorowie (w tym dydaktyczni), profesorowie UPP (w tym dydaktyczni) – 50,
 Adiunkci z habilitacją (w tym dydaktyczni), adiunkci (w tym dydaktyczni) – 40,
 Asystenci (w tym dydaktyczni), wykładowcy, starsi wykładowcy, lektorzy, instruktorzy
– 30.

