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Załącznik 1. Kryteria oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności naukowej uwzględniane 

podczas przyznawania dodatku motywacyjnego na lata 2019-2020 (za lata 2017-2018). I. Działalność naukowa  

 

Lp. Kategoria Liczba punktów 

1.  Publikacja w czasopiśmie wymienionym w części A wykazu MNiSW* 

2.  

Publikacja (nie abstrakt) w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science Core Collection*      

– punktacja zgodnie z komunikatem MNiSW            

3.  Monografia (wg definicji MNiSW)*  

4.  

Patenty, wdrożenia, wzory użytkowe, prawa ochronne, prawa do odmiany roślin, 

zgłoszenia wynalazków* 

– nie uwzględnia się zgłoszeń patentowych 

5.  

Uzyskanie zewnętrznego grantu naukowego w ocenianym okresie 

– opiekun naukowy grantu Preludium ma prawo wpisania go jako własne osiągnięcie 

naukowe (patrz też:  zał. do Uchwały Nr 128/2017 Senatu UWM); 

– w projektach Preludium na pograniczu dyscyplin - uznanie równorzędnej roli 

drugiego opiekuna naukowego (system OPI nie pozwala wpisać 2 opiekunów ) - pod 

warunkiem „ulokowania” projektu na Wydziale Nauki o Żywności i w kosztorysie 

przewidziano pozycję „koszty ogólnowydziałowe”. 

1 pkt za każde  

10 tys. zł  
(podział punktów 

zgodnie z oświadczeniem 

wykonawców) 

*bez oświadczeń autorów – podział punktów w równych częściach; z oświadczeniami autorów – wg  deklarowanego % 

udziału.    
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Załącznik 2. Kryteria oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności dydaktycznej uwzględniane 

podczas przyznawania dodatku motywacyjnego na lata 2019-2020 (za lata 2017-2018). II. Działalność 

dydaktyczna 

Lp. Kategoria Liczba punktów 

1.  

Kierowanie przez pracownika pracą dyplomową  

– prace spoza WNoŻ, jeśli towarzyszą im godziny 

seminaryjne dla pracownika WNoŻ; 

– studia I i II stopnia; łącznie max. 8 osób (dr),  

max. 30 osób (dr hab., prof.). 

2 punkty za każdą obronioną pracę dyplomową 

2.  

Recenzja pracy dyplomowej  

(innej niż własnego dyplomanta)/superrecenzja 

– max. 10 prac, tylko dyplomanci WNoŻ (I i II stopień) 

0,4 punktu za każdą pracę dyplomową 

3.  Przeprowadzone egzaminy 0,1 punktu za każdą osobę na egzaminie 

4.  Przedmiot, za który pracownik jest odpowiedzialny 1 punkt za każdy przedmiot 

5.  
Wykład z przedmiotu realizowanego po raz pierwszy przez 

pracownika 

0,5 punktu za każdą godzinę wykładów w języku 

polskim 

1,5 punktu za każdą godzinę wykładów w języku 

obcym 

1,5 punktu za każdą godzinę w systemie e-learnigu 

6.  
Ćwiczenia z przedmiotu realizowanego po raz pierwszy 

przez pracownika 

0,1 punktu za każdą godzinę* ćwiczeń  w języku 

polskim 

0,3 punktu za każdą godzinę* ćwiczeń w języku obcym 

0,3 punktu za każdą godzinę*  w systemie e-learnigu 

*godz. w programie studiów liczone tylko dla jednej 

grupy 

7.  

Opiekun koła naukowego 

(zaangażowanie innych pracowników w pracę ze studentami 

musi być potwierdzona przez opiekuna koła naukowego) 

0,2 punktu za każde doniesienie w materiałach zjazdu, 

konferencji lub sympozjum (z afiliacją WNoŻ)  

publikacja z afiliacją WNoŻ: 1 pkt. – publikacja z listy 

B, 3 pkt. - publikacja z listy A wykazu MNiSW  

8.  

Opracowania i pomoce dydaktyczne 

(np. podręczniki, skrypty,  materiały do e-learning-u, 

pomoce dydaktyczne na stronach WWW, itp.)  

podręcznik – 20 pkt., skrypt - 7 pkt., pozostałe po 1 pkt. 

9.  Odbycie staży podnoszących kompetencje  6 pkt. - 3 miesięczny; 1 pkt. - min. 2 tygodniowy 

10.  
Zdobycie wyróżnień, dyplomów i odznaczeń 

dydaktycznych uczelnianych i ponad uczelnianych 

(niepłatnych) 

3 punkty za każde wyróżnienie 

11.  
Inne rodzaje aktywności dydaktycznej – wskazane przez 

nauczyciela, kierownika Katedry, Dziekana lub Rektora  
Do 3 punktów – po 1 punkcie za wskazaną aktywność 
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Załącznik 3. Kryteria oceny nauczyciela akademickiego w zakresie działalności organizacyjnej i 

popularyzatorskiej uwzględniane podczas przyznawania dodatku motywacyjnego na lata 2019-2020 (za lata 

2017-2018) III. Działalność organizacyjna i popularyzatorska 

Lp. Kategoria Liczba punktów 

1.  Pełnomocnik Rektora/Dziekana 5 

2.  Doradca Rektora/Dziekana 2 

3.  Przewodniczący komisji senackiej 5 

4.  Przewodniczący rad/komisji powołanych przez Rektora, przewodniczący 

uczelnianych org. zw. zawodowych 

4 

5.  Członek komisji senackiej  2 

6.  Członek Senatu oraz rad/komisji powołanych przez Rektora czynnie 

uczestniczący w ich pracach 

2 

7.  Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, przewodniczący komisji etyki, 

rzecznik dyscyplinarny 

10 

8.  Członek komisji dyscyplinarnej, członek komisji etyki 2 

9.  Przewodniczący Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach 5 

10.  Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach 2 

11.  Przewodniczący zespołu/komisji wydziałowej, komisji jednostki 

pozawydziałowej 

5 

12.  Przewodniczący wydziałowych org. zw. zawodowych 3 

13.  Członek zespołu/komisji wydziałowej/jednostki pozawydziałowej czynnie 

uczestniczący w jej pracach  

2 

14.  Członek rady wydziału/Rady Bibliotecznej/Rady SJO i SWFiS czynnie 

uczestniczący w jej pracach (minimum 75% obecności) 

1 

15.  Opiekun roku 2 

16.  Koordynator programu ERASMUS 10 

17.  Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 20 

18.  Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 10 

19.  Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej 10 

20.  Członek Polskiej Akademii Nauk 7 

21.  Członek Komitetu Naukowego/Komisji Polskiej Akademii Nauk, członek 

Komisji Polskiej Akademii Umiejętności 

5 

22.  Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 

23.  Członek: Komitetu Polityki Naukowej, Rady NCN, Rady NCBiR 20 

24.  Członek: Zespołu Ekspertów NCN, Zespołu Ekspertów NCBiR, Zespołu ds. 

Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespołów Ministra, Zespołu ds. Dobrych 

Praktyk Akademickich, Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na 

Zwierzętach 

10 

25.  Członek: rady naukowej instytutu resortowego, rady naukowej instytutu PAN 10 

26.  Członek Rady Młodych Naukowców 10 

27.  Przewodniczący zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, 

organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą 

co najmniej z 10 państw 

40 

28.  Członek władz zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, 

organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą 

co najmniej z 10 państw 

20 

29.  Redaktor naczelny czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal 

Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities 

(ERIH) 

40 

30.  Redaktor czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation 

Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

15 

31.  Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady programowej/naukowej, 

redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR lub ERIH, itp. – ranga 

10 
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międzynarodowa 

32.  Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady programowej/naukowej, 

redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa 

5 

33.  Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej, redaktor 

czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga międzynarodowa 

(aktywny) 

6 

34.  Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej, redaktor 

czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa (aktywny) 

3 

35.  Przewodniczący zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie 

kierunku)  

15 

36.  Członek zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)  10 

37.  Przewodniczący zespołu nowelizującego program studiów na kierunku  6 

38.  Członek zespołu nowelizującego program studiów na kierunku  1 

39.  Koordynator planów zajęć dydaktycznych na wydziale 10 

40.  Administrator strony internetowej wydziału/jednostki organizacyjnej 5/2 

41.  Koordynator planów zajęć dydaktycznych w katedrze 5 

42.  Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej 

konferencji, sympozjum, seminarium 

(organizowanych/współorganizowanych przez Wydział Nauki o Żywności UWM) 

15 

43.  Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, 

sympozjum, seminarium 

 (organizowanych/współorganizowanych przez Wydział Nauki o Żywności UWM) 

10 

44.  Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej konferencji, 

sympozjum, seminarium 

(organizowanych/współorganizowanych przez Wydział Nauki o Żywności UWM) 

10 

45.  Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, 

sympozjum, seminarium 

(organizowanych/współorganizowanych przez Wydział Nauki o Żywności UWM) 

5 

46.  Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca wg udziału) projektu 

edukacyjnego, organizacyjnego, aparaturowego, inwestycyjnego lub SPUB 

 

1 punkt za każde  

20 tys. zł 

47.  Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca wg udziału) ekspertyzy, 

projektu finansowanego przez podmioty instytucjonalne i gospodarcze 

(punkty przyznawane proporcjonalnie do kwoty; podział punktów zgodnie z 

deklaracją wykonawców) 

1 punkt za każde  

10 tys. zł 

48.  Inne rodzaje aktywności organizacyjnej – wskazane przez nauczyciela, 

dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej, dziekana lub Rektora  

3 punkty za każdą 

aktywność  

(nie więcej niż 21 

pkt) 

49.  Uzyskanie wyróżnień, nagród organizacyjnych  i popularyzatorskich (nie wiążących 

się z dodatkową nagroda pieniężną) 

2 punkty za każde 
wyróżnienie/nagrodę 

50.  Członek komisji w postępowaniu o tytuł profesora (dotyczy funkcji bez 

wynagrodzenia) 

2 

51.  Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora (dotyczy funkcji bez 

wynagrodzenia) 

2 

52.  

Działalność w zakresie popularyzacji nauki (wykłady, odczyty, warsztaty, 

publikacje popularnonaukowe z wykluczeniem posterów (z afiliacją WNoŻ) 

1 punkt za każdą 

aktywność  

(nie więcej niż 10 

pkt) 

53.  Koordynator realizacji umowy o współpracy międzynarodowej 5 

54.  Stanowisko profesora wizytującego w innej uczelni (co najmniej 3 miesięczne) 2 

 


