
Uchwała nr 381/2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania wzoru arkusza zawierającego kryteria okresowej oceny nauczycieli 

       akademickich 

 

 

Na podstawie art. 128 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z § 31 pkt 17 i § 64 ust. 1 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat pozytywnie opiniuje wzór arkusza zawierającego kryteria okresowej oceny nauczyciela 

akademickiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią. 

 

§ 2 

 

Arkusz, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie przy ocenie nauczycieli akademickich 

obejmującej okres oceny rozpoczynający się od 1 stycznia 2020 roku. 

 

§ 3 

 

1. Do ocen nauczyciela akademickiego obejmujących okres oceny rozpoczynający się do  

31 grudnia 2019 roku stosuje się arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego 

wprowadzony uchwałą nr 126/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

18 grudnia 2013 roku. 

2. Wyniki uzyskane na podstawie arkusza okresowej oceny, o którym mowa w ust. 1, są 

obliczane proporcjonalnie do okresu objętego oceną. 

3. W przypadku oceny negatywnej, uzyskanej za okres do 31 grudnia 2019 roku, kolejna ocena 

okresowa jest dokonywana według zasad wprowadzonych uchwałą nr 126/2013 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013 roku. 

 

§ 4 

 

Uchwała nr 126/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 grudnia  

2013 roku traci moc z zakończeniem ostatniej okresowej oceny nauczyciela akademickiego 

dokonanej na podstawie wzoru arkusza okresowej oceny w niej określonego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

  R e k t o r  

 

 

     prof. dr hab. Jan Pikul 



 

  Załącznik do uchwały 

nr 381/2019 Senatu UPP 

 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

(za okres od …………………..do…………………) 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………….. 

 

    Liczba punktów 

    Oceniany Kom. Wydz. 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 

1. Publikacje w czasopismach naukowych 

Typ publikacji Punktacja za 

autorstwo 

Punktacja za publikację 

wieloautorską 

  

1.1. Artykuły w czasopismach 

naukowych i recenzowanych 

materiałach z konferencji 

międzynarodowych 

zamieszczonych w wykazie 

MNiSW z dnia 31.07.2019 r. 

200  

100% # 

  

140   

100   

70 
√

𝑘

𝑚
 · P 

  

40   

20  

𝑘

𝑚
 · P 

  

1.2. Artykuły w czasopiśmie 

spoza wykazu 

5   

2. Monografie naukowe wydane w wydawnictwie z wykazu MNiSW 

Poziom 2 Punktacja za 

autorstwo 

Punktacja za publikację 

wieloautorską  

  

2.1. Monografia naukowa 200 (300) ⁑  

100% # 

  

2.2. Redakcja monografii 100 (125) ⁑   

2.3. Rozdział w monografii 50 (75) ⁑   



Poziom 1 Punktacja za 

autorstwo  

Punktacja za publikację 

wieloautorską  

  

2.4. Monografia naukowa 80 (100) ⁑ 
√

𝑘

𝑚
 · P 

  

2.5. Redakcja monografii 20   

2.6. Rozdział w monografii 20   

Monografie naukowe wydane przez wydawnictwo nieuwzględnione w wykazie MNiSW 

Typ publikacji Punktacja za 

autorstwo 

Punktacja za publikację 

wieloautorską 

  

2.7. Monografie naukowe 20  

𝑘

𝑚
 · P 

  

2.8. Redakcja monografii 5   

2.9. Rozdział w monografii 5   

3. Recenzje 

3.1. Monografii 4   

3.2. Artykułów w czasopismach zagranicznych 2   

4. Projekty badawcze  

4.1. Międzynarodowe projekty badawcze 

4.1.1. Kierownik projektu lub koordynator 

zespołu w projekcie międzynarodowym 

c · 40   

4.1.2. Wykonawca  c · 10   

4.2. Projekty NCN, NCBR, MNiSW 

4.2.1. Kierownik projektu c · 20   

4.2.2. Wykonawca  c · 5   

4.3. Inne krajowe projekty badawcze 

4.3.1. Kierownik projektu c · 10   

4.3.2. Wykonawca  c · 2   

4.4. Projekty naukowo-dydaktyczne 

4.4.1. Kierownik projektu c · 20   

4.4.2. Wykonawca  c · 5   

4.5. Prace naukowe realizowane na zlecenie 



Kierowanie pracami naukowymi, realizowanymi 

w ramach UPP na zlecenie podmiotów spoza 

sektora szkolnictwa wyższego i nauki 

 

1 pkt za każde 50 tys. zł 

  

5. Patenty  

5.1. Patent udzielony podmiotowi w procedurze 

zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej 

200   

5.2. Patent udzielony podmiotowi w państwach 

należących do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub udzielony 

przez Europejski Urząd Patentowy 

100   

5.3. Patent udzielony podmiotowi przez Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

75   

5.4. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP 

albo za granicą innemu podmiotowi niż oceniany, 

którego twórcą lub współtwórcą jest pracownik 

ocenianego podmiotu 

50   

5.5. Uzyskanie wyłącznych praw do odmian 

roślin przyznanych przez Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin Uprawnych lub za 

granicą 

50   

5.6. Uzyskanie praw ochronnych na wzór 

użytkowy 

30   

5.7. Rejestracja odmian roślin przez COBORU 20   

6. Staże naukowe 

6.1. Staż zagraniczny (minimum 3 miesiące) 5   

6.2. Staż krajowy (minimum 3 miesiące) 2   

7. Popularyzacja wiedzy naukowej 

7.1. Książki popularnonaukowe 5   

7.2. Publikacje popularnonaukowe 1   

8.Kształcenie kadr 

8.1. Awanse naukowe  

8.1.1. Uzyskanie tytułu naukowego 70   

8.1.2. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 50   



8.1.3. Uzyskanie stopnia doktora 30   

8.1.4. Promotorstwo w zakończonym przewodzie 

doktorskim  

20   

8.1.5. Promotorstwo pomocnicze w zakończonym 

przewodzie doktorskim 

10   

9.2. Recenzje 

9.2.1. w postępowaniu o nadanie tytułu 

naukowego 

10   

9.2.2. w postępowaniu habilitacyjnym 8   

9.2.3. rozprawy doktorskiej 6   

9. 3. Udział w komisji habilitacyjnej 

9.3.1. Sekretarz w komisji habilitacyjnej 3   

9.3.2. Członek komisji habilitacyjnej 2   

9.4. Udział w komisji doktorskiej 3   

9.4.1. Przewodniczący w komisji doktorskiej 3   

9.4.2. Członek komisji doktorskiej 1   

10. Inne formy aktywności w zakresie działalności naukowej wskazane w załączniku. 

Rozdział I. Działalność naukowa 0-20 pkt 

 

 

# - za autorstwo publikacji przyznaje się 100% punktów bez względu na stosunek liczby autorów z 

jednostki do wszystkich autorów 

⁑ - w nawiasie liczba punktów w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych i 

społecznych 

k - liczba autorów artykułu naukowego lub monografii będących osobami, które upoważniły 

ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego lub monografii, jako osiągnięcia naukowego 

w danej dyscyplinie naukowej 

m – liczba wszystkich autorów artykułu naukowego lub monografii 

P - całkowita wartość punktowa publikacji 

c – liczba lat (z podziałem na liczbę miesięcy i zaokrągleniem do części dziesiętnych, np. działalność 

przez 5 miesięcy to 5/12, czyli c = 0,4) 

 

 



Łączna punktacja w zakresie działalności 

naukowej: 

wynikająca z punktów 1-9 

pozostałe osiągnięcia naukowe 

Ocena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 

(za okres od ………………….. do …………………) 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

 

    Liczba punktów 

    Oceniany Komisja 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

2.1. Ocena poziomu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych             na podstawie opinii 

 

 

 

 

 

 
a) studentów/doktorantów 0-60 pkt xxxxxxxxxxxx  

b) kierownika przedmiotu/bezpośredniego przełożonego  0-30 pkt xxxxxxxxxxxx  

c) Dziekana/Przewodniczącego Rady ds. OJD 0-30 pkt xxxxxxxxxxxx  

2.2. Kierowanie ukończonymi pracami dyplomowymi    

a) magisterskimi w języku polskim (1 praca) 10 pkt   

b) inżynierskimi/licencjackimi w języku polskim 

(1 praca) 

5 pkt   

c) dyplomowymi w języku obcym (1 praca) 15 pkt   

2.3 Publikacje dydaktyczne – podręczniki, skrypty, 

przewodniki i inne 

   

Poziom 2     

a) autorstwo 50 pkt   

b) autorstwo rozdziału 20 pkt   

c) redakcja pracy zbiorowej  30 pkt   

Poziom 1    

a) autorstwo 40 pkt   

b) autorstwo rozdziału 15 pkt   

c) redakcja pracy zbiorowej 15 pkt   

2.4 Recenzowanie prac dyplomowych i publikacji 

dydaktycznych  

   



a) magisterskich (1 praca) 4 pkt   

b) inżynierskich/licencjackich (1 praca) 2 pkt   

c) publikacji dydaktycznych  10 pkt   

2.5 Inicjatywy dydaktyczne polegające na 

opracowaniu          i wdrożeniu 

   

a) nowych metod dydaktycznych lub metod weryfikacji 

efektów kształcenia 

5 pkt   

b) przedmiotu e-learningowego 15 pkt   

c) nowego przedmiotu/modułu 5 pkt   

d) programu studiów podyplomowych 10 pkt   

e) programu kursu dokształcającego 5 pkt   

2.6 Udział w zapewnianiu i doskonaleniu jakości 

kształcenia 

   

a) przewodniczący komisji uczelnianej c∙· 15 pkt   

b) członek komisji uczelnianej  c∙· 10 pkt   

c) przewodniczący zespołu wydziałowego c · 10 pkt   

d) członek zespołu wydziałowego c∙· 5 pkt   

2.7 Nadobowiązkowa aktywność dydaktyczna    

a) przewodniczący rady programowej kierunku c∙· 10 pkt   

b) członek rady programowej kierunku c∙· 5 pkt   

c) opiekun koła naukowego  c∙· 5 pkt   

d) koordynator praktyki zawodowej  c∙· 10 pkt   

e) egzaminator (egzamin inżynierski) c∙· 5 pkt   

f) opiekun studentów pierwszego roku c∙· 5 pkt   

2.8  Inne formy aktywności w zakresie działalności 

dydaktycznej wskazane w załączniku II, Działalność 

dydaktyczna  

 

 

 

0 – 30 pkt xxxxxxxxxxxx  

 

 
Łączna punktacja w zakresie działalności 

dydaktycznej 

wynikająca z 2.1. 

za pozostałe osiągnięcia 



Ocena 

  

 

c – lata (z podziałem na liczbę miesięcy i zaokrągleniu do części dziesiętnych, np. działalność przez 5 

miesięcy to 5/12, czyli c=0,4); n - liczba dokonań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

(za okres od ………………….. do …………………) 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

 

    Liczba punktów 

    Oceniany Komisja 

 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 

3.1. Działalność na rzecz UPP 

a) członek Rady Uczelni c∙25 pkt   

b) Prorektor c∙25 pkt   

c) Dziekan c∙20 pkt   

d) Prodziekan, dyrektor instytutu c∙15 pkt   

e) członek Senatu c∙20 pkt   

f) przewodniczący rady naukowej dyscypliny c∙25 pkt   

g) zastępca przewodniczącego rady naukowej dyscypliny c∙20 pkt   

h) kierownik katedry, kierownik OJD c∙10 pkt   

i) członek rady naukowej dyscypliny c∙15 pkt   

j) Dyrektor Szkoły Doktorskiej c∙25 pkt   

k) członek Rady Naukowej Uniwersytetu, Rady 

Dydaktycznej Uniwersytetu, Rady Bibliotecznej, Rady ds. 

Zakładów Doświadczalnych 

c∙15 pkt   

l) przewodniczący stałej komisji senackiej c∙20 pkt   

ł) członek stałej komisji senackiej c∙15 pkt   

m) przewodniczący doraźnej komisji senackiej/rektorskiej c∙15 pkt   

n) członek doraźnej komisji senackiej/rektorskiej c∙10 pkt   

o) pełnomocnik Rektora c∙15 pkt   

p) pełnomocnik dziekana c∙10 pkt   

r) przewodniczący stałych i doraźnych komisji rady 

naukowej dyscypliny 

c∙15 pkt   

s) członek stałych i doraźnych komisji rady naukowej 

dyscypliny 

c∙10 pkt   

t) kierowanie studiami podyplomowymi na UPP c∙10 pkt   

 

3.2. Działalność na rzecz nauki poza UPP 

a) członek - PAN, PAU, NAWA, RDN, KEN, PKA, 

RGNiSW, CK, rady NCN, rady NCBR, RGIB, rady 

naukowej PIB, rady naukowej instytutu PAN, stałych 

komisji rady naukowej instytutu PAN 

c∙20 pkt   

b) przewodniczący komitetu redakcyjnego 

czasopism/wydawnictw z wykazu MNiSW 

c∙20 pkt   

c) członek komitetu redakcyjnego 

czasopism/wydawnictw                        z wykazu MNiSW 

c∙10 pkt   

d) przewodniczący i członek komitetu redakcyjnego 

czasopism/wydawnictw spoza wykazu MNiSW 

c∙5 pkt   



e) członek komitetów PAN, paneli recenzentów NCN, 

NCBiR, innych projektów 

c∙5 pkt   

 

3.3. Działalność w towarzystwach naukowych  

a) przewodniczący, sekretarz, członek zarządu 

międzynarodowego towarzystwa naukowego 

c∙20 pkt   

b) członek  międzynarodowego towarzystwa naukowego c∙5 pkt   

c) przewodniczący, sekretarz, członek zarządu krajowego 

towarzystwa naukowego 

c∙15 pkt   

d) członek krajowego towarzystwa naukowego c∙2 pkt   

 

3.4. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych oraz promocyjna 

a) prowadzenie strony www jednostki c∙5 pkt   

b) prowadzenie modułu rozliczania dydaktyki na UPP 

(eHMS-Pensum) 

c∙15 pkt   

c) zajęcia promocyjne dla szkół  g∙1 pkt   

d) organizowanie i prowadzenie społecznych akcji 

edukacyjnych 

n∙1 pkt   

e) udział w branżowych komisjach konkursowych                                  

i oceniających, komitetach organizacyjnych konferencji 

n∙2 pkt   

f) aktywny udział w Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki 

i Sztuki 

n∙2 pkt   

3.5. Inne formy aktywności w zakresie działalności 

organizacyjnej wskazane w Załączniku (Rozdział III  

Działalność organizacyjna) 

0-50 pkt (profesor, prof. UPP); 0-40 pkt (inni naucz. 

akademiccy) 

xxxxx xxxxx  

Łączna punktacja w zakresie działalności organizacyjnej   

Ocena  

 

c – lata (z podziałem na liczbę miesięcy i zaokrągleniem do części dziesiętnych, np. działalność przez 

5 miesięcy to 5/12, czyli c=0,4); n - liczba dokonań; g – liczba godzin lekcyjnych 

OJD – ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna; PAN – Polska Akademia Nauk; PAU - Polska 

Akademia Umiejętności; NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; RDN - Rada 

Doskonałości Naukowej; KEN - Komisja Ewaluacji Nauki; PKA - Polska Komisja Akredytacyjna; 

RGNiSW - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego; CK - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów; 

NCN – Narodowe Centrum Nauki; NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; RGIB - Rada Główna 

Instytutów Badawczych; PIB - Państwowy Instytut Badawczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Załącznik do arkusza oceny 

I. Zasady i kryteria ogólne 

1. System oceny nauczycieli akademickich wykorzystuje następujące zasady: 

1) dane osiągnięcie może być oceniane tylko jeden raz, 

2) zachowując punktową ocenę, która w każdej chwili może być skategoryzowana, położono nacisk na 

końcowe sformułowanie oceny w formie „pozytywna” lub „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. 

II. Działalność naukowa 

1. Ocenie w zakresie działalności naukowej podlegają osoby z grupy pracowników badawczych 

i badawczo-dydaktycznych.  

2. Punkty publikacje są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu wydawnictw 

monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych, komunikatu MNiSW z 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe oraz komunikatu MNiSW z 31 lipca 2019 r. w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz 

z przypisaną liczbą punktów. 

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 w okresie oceny należy uzyskać następującą minimalną liczbę 

punktów, w zależności od tytułu, stopnia naukowego, stanowiska i formy zatrudnienia: 

- nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora UPP 90 pkt, w tym co 

najmniej 70 pkt za artykuły lub monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 5.6. arkusza oceny), 

- nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta 80 pkt, w tym co najmniej 60 pkt za 

artykuły lub monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 5.6. arkusza oceny), 

- nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku asystenta 60 pkt, w tym co najmniej 40 pkt za 

artykuły lub monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. do 5.6. arkusza oceny), 



- nauczyciel akademicki, dla którego przeprowadza się dodatkową ocenę i okres takiej oceny wynosi 

jeden rok - 30 pkt, w tym co najmniej 20 pkt za artykuły lub monografie naukowe lub patenty (pkt 1.1. 

do 5.6. 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. W celu uzyskania oceny pozytywnej za działalność dydaktyczną należy w okresie oceny uzyskać 

następującą minimalną liczbę punktów: 

 Profesorowie i profesorowie UPP – 80 ( w tym co najmniej 60 za pkt 2.1. arkusza), 

 Adiunkci i asystenci – 70, 

 Pracownicy dydaktyczni – 80. 

 

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, profesorowie UPP – 50, 

 Adiunkci – 40, 

 Asystenci – 30, 

 Pracownicy dydaktyczni – 30. 


