Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123/2017
Rady Wydziału Nauk Biologicznych

Lista aktywności uwzględnianych w ocenie okresowej nauczycieli akademickich:
1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym kierowanie
programami i projektami badawczymi oraz rozwijanie twórczości naukowej lub
artystycznej (poza publikacjami naukowymi):
- pozyskiwanie i realizacja projektów1, w tym: kierownictwo projektu, funkcja wykonawcy
w projekcie, złożenie wniosku projektowego
- uzyskanie patentu
- wdrożenie wyników badań naukowych
- staż naukowy
- uzyskanie stypendium naukowego lub nagrody za działalność naukową
- udział w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej
- czynny udział w konferencji naukowej
- publikacja artykułów popularno-naukowych i wygłoszenie wykładów
popularnonaukowych
- opieka (kuratorstwo) nad kolekcją zbiorów naukowych (muzealnych)
- recenzowanie artykułów naukowych, książek i projektów badawczych
- pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma naukowego
- członkostwo w radzie redakcyjnej czasopisma naukowego
- członkostwo w radach naukowych instytucji naukowych i instytucji związanych z
ochroną przyrody, opieka merytoryczna nad organizacją pozarządową
- członkostwo z wyboru we władzach towarzystw naukowych
- członkostwo w towarzystwach naukowych
2. Kształcenie i wychowywanie studentów:
- prowadzenie wykładów, seminariów, laboratoriów, ćwiczeń itd.
- prowadzone zajęć w języku obcym: wykładów, seminariów, laboratoriów, ćwiczeń itd.
- opracowanie nowych przedmiotów
- opieka nad realizacją prac dyplomowych
- recenzowanie prac dyplomowych
- prowadzenie egzaminów, także dyplomowych
- funkcja opiekuna koła naukowego, opiekuna lub organizatora praktyk
- czynny udział w studenckiej konferencji naukowej
- autorstwo/współautorstwo/redakcja skryptu/podręcznika
- udział w pracach nad programami kształcenia
- przygotowanie i opublikowanie (np. na www) materiałów dydaktycznych
3. Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu:
- pełnienie funkcji kierowniczych w strukturach uczelni (rektor, prorektor itp.)
- członkostwo w Senacie oraz komisjach senackich
- kierownictwo/członkostwo w stałej lub doraźnej komisji lub innym zespole uczelnianym
- pełnienie funkcji kierowniczych w strukturach wydziału (dziekan, prodziekan,
pełnomocnik dziekana, kierownik studiów doktoranckich, dyrektor instytutu oraz
zastępca, kierownik katedry oraz zastępca, kierownik zakładu, pracowni itp.)
- członkostwo w radach: wydziału, instytutu/katedry
- kierownictwo/członkostwo w stałej lub doraźnej komisji lub innym zespole wydziałowym
- inne funkcje organizacyjne pełnione na polecenie przełożonego
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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).
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- uczestnictwo w programach promocyjnych: „Dolnośląski Festiwal Nauki” „Mój Pierwszy
Uniwersytet”, Noc Biologów itp.
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