Uchwała Nr 123/2017
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów okresowej oceny nauczycieli
akademickich
§ 1. Na podstawie § 110 ust. 4 Obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z
dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2016
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu
Wrocławskiego, Rada Wydziału Nauk Biologicznych uchwala szczegółowe kryteria oceny
okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych UWr.

Szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale
Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
1. Ocenę okresową nauczycieli akademickich regulują: Ustawa o szkolnictwie wyższym,
Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany dalej Statutem) oraz stosowne zarządzenia i
komunikaty JM Rektora Uniwersytetu. Niniejsza uchwała wprowadza przepisy
szczegółowe, w oparciu o § 110 ustęp 4 Statutu.
2. Wydziałowa Komisja Oceniającą (zwana dalej Komisją) dokonuje oceny na podstawie
ankiety, którą nauczyciel akademicki dostarcza swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
Wzór arkusza ogłaszany jest na stronie internetowej Uniwersytetu.
3. Nauczyciel akademicki otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli wszystkie części składowe
jego dorobku, opisane w §111 Statutu, uzyskają ocenę pozytywną (z zastrzeżeniem
punktu 8).
4. Podstawą uzyskania pozytywnej oceny w zakresie prowadzenia badań naukowych i
prac rozwojowych, w tym kierowania programami i projektami badawczymi, oraz
rozwijania twórczości naukowej lub artystycznej (§111, ustęp 2, punkt 1 Statutu) w ciągu
ocenianego czteroletniego okresu jest:
a. merytoryczna, pozytywna ocena wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
b. opublikowanie co najmniej dwóch prac1 w czasopismach ujętych w części A wykazu
MNiSW2 lub monografii3 za nie mniej niż 25 pkt każda4, 5 (w przypadku osób ocenianych
po raz pierwszy – nie mniej niż 20 pkt każda4, 6).

1

Publikacje przyjęte do druku, ale jeszcze nieopublikowane, są uwzględniane w ocenie jednorazowo pod
warunkiem przedstawienia potwierdzenia przyjęcia pracy do druku.
2
Część A stanowiąca załącznik do aktualnego Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U.
poz. 877).

c. inna aktywność naukowa wymieniona w załączniku 1, w tym wykazanie się co najmniej
jednym z działań7 z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów8.
5. Podstawą uzyskania pozytywnej oceny w zakresie kształcenia i wychowywania
studentów (§111, ustęp 2, punkt 2 Statutu) jest rzetelne i kompetentne wywiązywanie
się z nałożonych obowiązków dydaktycznych (wymienionych w załączniku 1)
potwierdzone opinią bezpośredniego przełożonego i Wydziałowej Komisji ds. Oceny
Jakości Kształcenia oraz nie niższą niż 3,5 (w skali 2-5) oceną studentów wyrażoną w
ankietach.
6. Podstawą uzyskania pozytywnej oceny:
a) uczestnictwa w pracach organizacyjnych Uniwersytetu (§111, ustęp 2, punkt 3
Statutu) opisanych w załączniku 1,
b) dorobku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie kształcenia kadry naukowej (§111,
ustęp 4 Statutu),
c) w zakresie stwarzania przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję kierowniczą
należytych warunków rozwoju naukowego i dydaktycznego podległym im pracownikom
oraz pozyskiwania i realizowania projektów badawczych finansowanych ze środków
pozauczelnianych (§111, ustęp 7 Statutu),
jest pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego.
7. Podstawą uzyskania przez nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem
dydaktycznym pozytywnej oceny w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest
udokumentowany udział w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych formach
doskonalenia zawodowego.
8. Jeśli któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, ale nauczyciel akademicki
posiada znaczący dorobek naukowy lub dydaktyczny lub kieruje projektami8 lub pełnił
ważne funkcje organizacyjne na rzecz Wydziału Nauk Biologicznych i Uniwersytetu oraz
uzyskał pozytywną ocenę działalności naukowej i pracy dydaktycznej od bezpośredniego
przełożonego, a ocena studentów jest nie mniejsza niż 3,0 (w skali 1-5), Komisja może
wydać ocenę pozytywną.
9. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie oceny nauczyciela akademickiego,
któremu grozi ocena negatywna Komisja może odbyć rozmowę wyjaśniającą z
nauczycielem akademickim oraz jego bezpośrednim przełożonym.
§ 2. Powyższe zasady wchodzą w życie 25 maja 2017 r.
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Definicja monografii wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w
sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154).
4

Ewaluacja publikacji odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których
zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154) oraz
komunikaty (wraz z załącznikiem) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Za publikacje naukowe w
czasopismach przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z
ocenianego okresu.
5
Do końca 2018 r. za nie mniej niż 20 pkt.
6
Do końca 2018 r. za nie mniej niż 15 pkt.
7
Od 2019 r.
8
Projekty afiliowane przy Uniwersytecie Wrocławskim, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
finansowane ze środków pozauczelnianych określone w załączniku nr 4 do rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154).

§ 3. Tracą moc Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych:
1) Nr 23/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad oceny okresowej doktorów
i

doktorów

habilitowanych

na

Wydziale

Nauk

Biologicznych

Uniwersytetu

Wrocławskiego
2) Nr 113/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad oceny okresowej
pracowników dydaktycznych WNB

Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych
Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński

