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Załącznik do Zarządzenia Nr 127/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 22 listopada 2019 roku 

 

Kryteria i tryb oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich  

oraz pracowników badawczo – technicznych 

 

ZASADY OGÓLNE  

 

§ 1 

 

Ocenie okresowej i ewaluacji podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy oraz pracownicy badawczo 

– techniczni. 

 

§ 2 

 

Ocena okresowa i ewaluacja dokonywana jest odrębnie w obszarze dydaktycznym i w obszarze 

naukowym a uzyskane punkty nie sumują się. 

 

§ 3 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach w grupie badawczo-dydaktycznej podlegają ocenie  

w każdym z obszarów i w każdym muszą uzyskać wymaganą liczbę punktów dla uzyskania oceny 

pozytywnej. 

 

§ 4 

 

1. Ewaluację przeprowadza się corocznie.  

2. Okres ewaluacji na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem rozpoczyna się  

w obszarze naukowym w dniu 1 stycznia 2020 r., a w obszarze dydaktycznym  

z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2019/2020.  

 

§ 5 

 

1. Ocenę okresową nauczycieli akademickich na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem 

przeprowadza się za okres 4 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Pracownicy, którzy w dwóch kolejnych ewaluacjach są kwalifikowani w obszarze naukowym jako 

„N0” i pracownicy, którzy w obszarze dydaktycznym nie osiągnęli 80% punktów albo 10 pkt od 

studentów podlegają wcześniejszej ocenie okresowej. Przez pracowników „N0” rozumie się 

pracowników, którzy nie opublikowali żadnego artykułu naukowego w czasopiśmie 

uwzględnionym w wykazie czasopism naukowych MNiSW, bądź nie byli redaktorami 

naukowymi, autorami lub współautorami monografii lub rozdziału w monografii opublikowanej 

przez wydawnictwo znajdujące się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe MNiSW. 

3. Ocenę okresową pracowników zatrudnionych na stanowisku młodszego specjalisty badawczo-

technicznego przeprowadza się po upływie 3 lat zatrudnienia na tym stanowisku.  

4. Ocenę okresową pracowników zatrudnionych na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego 

przeprowadza się po upływie 4 lat zatrudnienia na tym stanowisku.  

5. Okresy ewaluacji i oceny okresowej o których mowa w ust. 1-5 ulegają przedłużeniu o czas 

nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 
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urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub 

urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej.  

6. Ocenę okresową pracowników zatrudnionych przed 1 października 2019 r. za okres od dnia 

ostatniej oceny okresowej nauczyciela akademickiego do dnia 31 maja 2020 r. przeprowadza się 

według zasad określonych w § 115 Statutu Uniwersytetu Medycznego obowiązującego do dnia  

30 września 2019 roku. 

 

§ 6 

 

1. Ocenę okresową i ewaluację w obszarze dydaktycznym przeprowadza się w oparciu o: 

1) ocenę  studentów, 

2) uzyskane osiągnięcia dydaktyczne z listy stanowiącej Załącznik Nr 1 i osiągnięcia 

organizacyjne właściwe dla obszaru dydaktycznego z lisy stanowiącej Załącznik Nr 2, 

3) inne niż wynikające z Załącznika Nr 1 lub Załącznika Nr 2 osiągniecia dydaktyczne lub 

organizacyjne, wskazane przez pracownika wraz  wnioskiem o zaliczenie ich do grupy A,B,C 

osiągnięć dydaktycznych lub organizacyjnych. O uwzględnieniu wniosku decyduje 

Wydziałowy Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów, 

4) ocenę bezpośredniego przełożonego, według Załącznika Nr 3. 

2. Przez ocenę studentów rozumie się ankietową, elektroniczną ocenę zajęć dydaktycznych 

realizowaną w ramach Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

 

 

§ 7 

 

1. Punkty do ewaluacji z oceny studentów wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej, rocznej 

oceny uzyskanej z ankiet (w 5 stopniowej skali oceny od 1-5), jeżeli zwrotność ankiet zapewniła 

osiągnięcie wskaźnika wiarygodności badania. Jeżeli wskaźnik ten nie został osiągnięty, a średnia 

ocen z wypełnionych ankiet: 

1) jest równa lub wyższa niż 3,0 nauczycielowi akademickiemu przyznawane jest 10 pkt 

2) jest niższa niż 3, nauczycielowi akademickiemu przyznawana jest ocena będąca średnią 

arytmetyczną rocznej oceny wynikającej z badania ankietowego (np.2,53), z zastrzeżeniem 

ust 4 i 5. 

3) 10 punktów przyznawane jest nauczycielowi również w przypadku nie uzyskania żadnej 

wypełnionej ankiety. 

2. Skala punktacji na podstawie średniej, rocznej oceny uzyskanej ze studenckich ankiet:  

1) ocena z ankiet od studentów: od 4,5 – 25 punktów, 

2) ocena z ankiet od studentów: od 4 do 4,49 – 20 punktów, 

3) ocena z ankiet od studentów: od  3,5 do 3,99 – 15 punktów,  

4) ocena z ankiet od studentów: od  3 do 3,49 – 10 punktów, 

5) ocena z ankiet od studentów: poniżej 3 – średnia arytmetyczna  z  rocznej oceny. 

3. W przypadku nauczyciela akademickiego, który uzyskał ocenę z ankiet studenckich niższą niż 3 , 

a zwrotność ankiet zapewniła osiągnięcie wskaźnika wiarygodności badania, Dziekan/Kierownik 

MCD, zobowiązani są ustalić z pracownikiem nisko ocenionym sposób poprawy i uzupełnienie 

deficytowych obszarów umiejętności dydaktycznych. Procedury w tym zakresie ustalają wspólnie 

Wydziałowy Zespół  ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej  

i studentów oraz Rada ds. Kształcenia. 

4. W przypadku nauczyciela akademickiego, który uzyskał ocenę z ankiet studenckich niższą niż  

3 a zwrotność ankiet nie zapewniła osiągnięcia wskaźnika wiarygodności badania, nauczyciel  

akademicki może zwrócić się do Zarządu Samorządu Studentów UM, za pośrednictwem 

Wydziałowego Zespołu ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów o dokonanie 

ponownej oceny zajęć dydaktycznych. 
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5. Jeśli ocena, o której mowa w ust. 4 jest pozytywna, nauczycielowi akademickiemu przyznawane 

jest 10 punktów.  

 

§ 8 

 

1. Punkty do ewaluacji z oceny bezpośredniego przełożonego, ustala się na podstawie średniej ocen 

uzyskanych za poszczególne kryteria w obszarach dyscyplina pracy i bezpieczeństwo, kultura 

osobista, jakość pracy dydaktycznej - Załącznik Nr 3.    

2. Skala punktacji oceny bezpośredniego przełożonego: 

1) ocena od 4,5 - 9 pkt, 

2) ocena od 4 do 4,49 - 6 pkt, 

3) ocena od 3 do 3,99 pkt - 3 pkt,  

4) ocena do 2,99 - 0 pkt. 

3. Nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowiskach: adiunkt dydaktyczny, profesor 

dydaktyczny uczelni, profesor dydaktyczny - punkty przyznane na podstawie ust. 2 zalicza się  

do osiągnieć dydaktycznych, a ponadto bezpośredni przełożony może przyznać dodatkowe punkty 

za wybrane przez siebie osiągniecia organizacyjne w liczbie nie więcej niż 3 dla adiunkta 

dydaktycznego i nie więcej niż 6 dla profesora dydaktycznego uczelni i profesora dydaktycznego. 

 

§ 9 

 

Ocenę okresową i ewaluację w obszarze naukowym przeprowadza się w oparciu o: 

1) wartość punktową udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty), 

2) równoważne osiągnięcia naukowe z listy stanowiącej Załącznik Nr 4,  

3) równoważne osiągnięcia organizacyjne właściwe dla obszaru naukowego z listy stanowiącej 

Załącznik Nr 5,  

4) inne niż wynikające z Załącznika Nr 5 osiągniecia organizacyjne wskazane przez pracownika 

z wnioskiem o zaliczenie ich do osiągnieć organizacyjnych. O uwzględnieniu wniosku 

decyduje Rada Naukowa Kolegium.  

 

§ 10 

 

Wskaźniki, o których mowa w Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiące podstawę 

do zatrudnienia na stanowisku lub utrzymania zatrudnienia na danym stanowisku wynoszą:  

1) dla stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych czterokrotność liczby punktów 

określonych w § 12, 

2) dla stanowisk w grupie pracowników badawczych jednokrotność liczby punktów określonych 

w §16, 

3) dla stanowisk w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych czterokrotność liczby 

punktów określonych w § 13 oraz jednokrotność liczby punktów określonych w § 17,  

4) Dla stanowisk w grupie badawczo-technicznych jednokrotność liczby punktów określonych 

w § 18.  

 

 

 

 

 

 

OBSZAR DYDAKTYCZNY 

 

§ 11 
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Ocenie okresowej i ewaluacji w obszarze dydaktycznym podlegają nauczyciele akademiccy 

zatrudnieni na stanowiskach w grupie dydaktycznej i w grupie badawczo-dydaktycznej.  

 

§ 12 

 

1. Wymagane do osiągniecia w okresie ewaluacji wskaźniki dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowiskach w grupie dydaktycznej wynoszą:  

1) asystent dydaktyczny 30 pkt rocznie, łącznie za osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne, 

w tym co najmniej 10 pkt rocznie z oceny studentów  

2) adiunkt dydaktyczny 65 pkt rocznie,  w tym:  

a) co najmniej 50 pkt rocznie za osiągniecia dydaktyczne, w tym co najmniej 10 pkt 

rocznie z oceny studentów i  

b) co najmniej 15 pkt rocznie za osiągniecia organizacyjne;  

3) profesor dydaktyczny uczelni 105 pkt rocznie, w tym : 

a) co najmniej 75 pkt rocznie za osiągniecia dydaktyczne, w tym co najmniej 10 pkt 

rocznie z oceny studentów i  

b) co najmniej 30 pkt rocznie za osiągniecia organizacyjne  

4) profesor dydaktyczny 105 pkt rocznie w tym : 

a) co najmniej 75 pkt rocznie za osiągniecia dydaktyczne, w tym co najmniej 10 pkt 

rocznie z oceny studentów i  

b) co najmniej 30 pkt rocznie za osiągniecia organizacyjne. 

2. Na wymaganą liczbę punktów składają się: 

1) punkty za osiągniecia dydaktyczne: 

a)  z listy stanowiącej Załącznik Nr 1  

b) za inne osiągniecia dydaktyczne wskazane przez pracownika i zaliczone przez       

Wydziałowy Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów  

c) punkty z oceny studentów 

d) punkty przyznane przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z załącznikiem Nr 3  

2) punkty za osiągniecia organizacyjne: 

a) z listy stanowiącej załącznik Nr 2, 

b) za inne osiągniecia organizacyjne wskazane przez pracownika i zaliczone przez     

Wydziałowy Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów 

do osiągnieć organizacyjnych, 

c) dodatkowe punkty przyznane przez kierownika za osiągnięcia organizacyjne 

na stanowiskach: adiunkta dydaktycznego, profesora dydaktycznego uczelni,      

profesora dydaktycznego.  

 

§ 13 

 

1. Wymagane do osiągniecia w okresie ewaluacji wskaźniki w obszarze dydaktycznym dla 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczo – dydaktycznej tj.:  

1) młodszy asystent, 

2) asystent, 

3) adiunkt, 

4) profesor uczelni, 

5) profesor, 

wynoszą 30 pkt rocznie łącznie za osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne, w tym co najmniej 10 pkt 

rocznie z oceny studentów.  

2. Na wymaganą liczbę punktów składają się : 

1) punkty za osiągniecia dydaktyczne: 
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a) z listy stanowiącej Załącznik Nr 1,  

b) za inne osiągniecia dydaktyczne wskazane przez pracownika i zaliczone przez 

Wydziałowy Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów,  

c) punkty z oceny studentów. 

d) punkty przyznane przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3.   

2) Punkty za osiągniecia organizacyjne: 

a) z listy stanowiącej Załącznik Nr 2 , 

b) za inne osiągniecia organizacyjne wskazane przez pracownika i zaliczone przez 

Wydziałowy Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów do osiągnieć 

organizacyjnych 

 

§ 14 

 

Wskaźniki wymagane do osiągniecia w okresie objętym oceną okresową w obszarze dydaktycznym 

wynoszą czterokrotność wskaźników wymaganych do osiągnięcia w okresie ewaluacji.  

 

 

OBSZAR NAUKOWY 

 

§ 15 

 

Ocenie okresowej i ewaluacji w obszarze naukowym podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni 

na stanowiskach w grupie badawczej, badawczo-dydaktycznej, i pracownicy zatrudnieni w grupie 

badawczo – technicznej.  

 

§ 16 

 

1. Wymagane wskaźniki do zatrudnienia na danym stanowisku w grupie badawczej:  

1) asystent 180 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 

4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt.  

2) adiunkt - 315 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 

4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 79 pkt.  

3) profesor uczelni 450 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) 

nie mniejsza niż 4; przy czym średnia  wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić 

co najmniej 112 pkt. 

4) profesor 450 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 

4; przy czym średnia  wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 112 pkt.  

2. Wymagane wskaźniki po upływie okresu oceny dla nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na stanowiskach w grupie badawczej wynoszą:  

1) asystent – 315 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż  

4; przy czym średnia  wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 79 pkt, 

2) adiunkt – 315 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; 

przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 79 pkt,  

3) profesor uczelni 450 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza 

niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 112 pkt, 

4) profesor 450 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; 

przy czym wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 112 pkt. 

3. Na każdym ze stanowisk o których mowa w ust. 1 i 2 liczba slotów może być mniejsza niż 4 pod 

warunkiem, że suma ich udziałów jednostkowych osiągnie wymaganą dla stanowiska wartość 

punktową.  
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§ 17 

 

1. Wymagane wskaźniki do zatrudnienia na danym stanowisku w grupie badawczo - dydaktycznej:  

1) asystent – 120 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; 

przy czym średnia  wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 40 pkt,  

2) adiunkt – 210 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; 

przy czym średnia  wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 70 pkt, 

3) profesor uczelni – 300 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) 

nie mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość  slotu publikacyjnego powinna wynosić 

co najmniej 100 pkt, 

4) profesor – 300 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; 

przy czym  średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 100 pkt. 

2. Wymagane wskaźniki po upływie okresu oceny dla nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na stanowiskach w grupie badawczo – dydaktycznej wynoszą:  

1) młodszy asystent – 120 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie 

mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 

40 pkt.  

2) asystent – 210 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 

3; przy czym średnia  wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 70 pkt, 

3) adiunkt – 210 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; 

przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 70 pkt, 

4) profesor uczelni – 300 pkt - suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie 

mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 

100 pkt 

5) profesor – 300 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 

3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 100 pkt. 

3. Na każdym ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 2 liczba slotów może być mniejsza pod 

warunkiem, że suma wartości punktowych ich udziałów jednostkowych osiągnie wymaganą dla 

stanowiska wartość punktową.  

4. Na stanowisku profesora i profesora uczelni wymagana dla tych stanowisk wartość punktowa 

może być osiągnięta w 4 slotach. 

 

§ 18 

 

1. Wymagane wskaźniki do zatrudnienia na stanowisku specjalisty badawczo - technicznego 

w grupie pracowników badawczo - technicznych 80 pkt – suma udziałów jednostkowych 

w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 2; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego 

powinna wynosić co najmniej 40 pkt. 

2. Wymagane wskaźniki po upływie okresu oceny dla pracowników zatrudnionych w grupie 

badawczo-technicznej wynoszą:  

1) młodszy specjalista badawczo-techniczny – 80 pkt – suma udziałów jednostkowych  

w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 2; przy czym  średnia wartość slotu publikacyjnego 

powinna wynosić co najmniej 40 pkt,  

2) specjalista badawczo-techniczny – 210 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach 

(sloty) nie mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić 

co najmniej 70 pkt. 

3. Na każdym ze stanowisk o których mowa w ust. 1 i 2 liczba slotów może być mniejsza pod 

warunkiem, że suma wartości punktowych ich udziałów jednostkowych osiągnie wymaganą 

dla stanowiska wartość punktową.  

 

§ 19 
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Udziały jednostkowe i liczbę punktów za publikacje naukowe ustala się zgodnie  

z zasadami określonymi w rozporządzeniu MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej. 

 

TRYB I PODMIOTY DOKONUJĄCE EWALUACJI I OCENY OKRESOWEJ  

 

PIERWSZA OCENA OKRESOWA PO DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019 roku 

 

§ 20 

 

1. W terminie do 31 maja 2020 roku Dział Kadr i Płac przekaże do Dziekanatów/ Biura MCD 

poszczególnych Wydziałów i Działu Jakości Kształcenia informację o okresie oceny 

poszczególnych nauczycieli akademickich.  

2. W terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku kierownicy jednostek organizacyjnych 

przedłożą karty oceny okresowej nauczycieli akademickich sporządzone zgodnie z Załącznikami 

Nr 4a – 4d Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obowiązującego do dnia 30 września 

2019 roku w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów/Biurze MCD.  

3. W celu przeprowadzenia oceny Dziekan/Kierownik MCD powołuje Wydziałową Komisję 

Oceniającą, która dokonuje oceny okresowej w terminie do dnia 30 września 2020 roku.  

4. Komisja przy dokonywaniu oceny poszczególnych nauczycieli akademickich uwzględnia okres 

podlegający ocenie.  

5. Oceniany nauczyciel akademicki ma obowiązek zapoznania się z kartą oceny okresowej  

w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o dokonanej ocenie drogą e-mailową na adres służbowy.  

6. W przypadku otrzymania oceny negatywnej nauczyciel akademicki może złożyć odwołanie  

do Rektora w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z oceną lub bezskutecznego upływu terminu 

o którym mowa w ust. 5.  

7. Rektor, po zasięgnięciu opinii odpowiednio Prorektora ds. Kształcenia lub Prorektora ds. Nauki 

utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy lub zmienia ją na korzyść odwołującego. Rozstrzygnięcie 

Rektora jest ostateczne.  

8. W przypadku oceny negatywnej kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia procesu oceny tj. od dnia zawiadomienia  

o rozstrzygnięciu Rektora lub bezskutecznego upływu terminu na wniesienie odwołania.  

9. Kolejna ocena okresowa dokonywana jest w obszarze naukowym na zasadach obowiązujących  

od dnia 1 stycznia 2020 rok a w obszarze dydaktycznym na zasadach obowiązujących od semestru 

letniego roku akademickiego 2019/2020 i jest drugą oceną w rozumieniu art. 123 ust. 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 

zm.).  

10. Wymagane w okresie oceny wskaźniki określone w niniejszym zarządzeniu ulegają 

zmniejszeniu i w obszarze dydaktycznym wynoszą jednokrotność wartości punktowej 

przewidzianej dla ewaluacji i w obszarze naukowym co najmniej 1 slot.  

 

 

EWALUACJA I KOLEJNE OCENY OKRESOWE 

 

§ 21 

 

1. W terminie do 15 marca każdego roku, poczynając od 2021 roku nauczyciele akademiccy  

i pracownicy zatrudnieni w grupie badawczo-technicznej zobowiązani są przedłożyć  

do kierownika jednostki organizacyjnej Kartę Ewaluacji/Oceny Okresowej w obszarze 
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dydaktycznym stanowiącą Załącznik Nr 6 lub/i Kartę Ewaluacji/Oceny Okresowej w obszarze 

naukowym stanowiącą Załącznik Nr 7.  

2. W terminie do dnia 31 marca kierownicy jednostek organizacyjnych przedłożą Karty  

w Dziekanatach/ Biurze MCD poszczególnych Wydziałów.  

3. Dziekanaty/Biuro MCD przekazują Karty z obszaru dydaktycznego do Wydziałowego Zespołu 

ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów a Karty z obszaru naukowego  

do Przewodniczącego właściwej Rady Naukowej Kolegium.  

4. Przewodniczący Rady Naukowej Kolegium powołuje trzyosobowe Zespoły Oceniające spośród 

członków Rady do przeprowadzenia ewaluacji w obszarze naukowym.  

5. W terminie do dnia 30 kwietnia Wydziałowe Zespoły i Przewodniczący Rad Naukowych 

Kolegiów przekazują do Dziekana właściwego Wydziału/Kierownika MCD wyniki ewaluacji  

w każdym z obszarów.  

6. Dziekan/Kierownik MCD na podstawie dokonanej ewaluacji odpowiednio w obszarze 

dydaktycznym i naukowym ustala wynik ewaluacji i zawiadamia o tym wyniku pracownika.  

7. Pracownik ma obowiązek zapoznania się z wynikami ewaluacji w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia o zakończeniu ewaluacji drogą e-mailową na adres służbowy. Pracownik ma 

prawo wglądu do Kart Ewaluacji/Oceny Okresowej.  

8. Pracownicy, których okres ewaluacji ulega przedłużeniu z przyczyn o których mowa w § 5 ust. 5, 

zobowiązani są przedłożyć Kartę w terminie 14 dni od upływu ich okresu ewaluacji, a terminy 

o których mowa w ust. 2 -5 ulegają odpowiedniej zmianie.  

 

§ 22 

 

1. W terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego, poczynając od 2021 roku, Dział Kadr 

i Płac przekaże do Dziekanatów poszczególnych Wydziałów/Biura MCD i Działu Jakości 

Kształcenia informację o pracownikach podlegających ocenie okresowej i okresie tej oceny.  

2. W terminie do 15 marca każdego roku, poczynając od 2021 rok, nauczyciele akademiccy  

i pracownicy zatrudnieni w grupie badawczo-technicznej podlegający ocenie okresowej 

zobowiązani są przedłożyć do kierownika jednostki organizacyjnej Kartę Ewaluacji/Oceny 

Okresowej w obszarze dydaktycznym stanowiącą Załącznik Nr 6 lub/i Kartę Ewaluacji/Oceny 

Okresowej w obszarze naukowym stanowiącą Załącznik Nr 7.  

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku, poczynając od 2021 roku, kierownicy jednostek 

organizacyjnych przedłożą Karty w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.  

4. Dziekanaty/Biuro MCD przekazują Karty z obszaru dydaktycznego do Wydziałowego Zespołu 

ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów a Karty z obszaru naukowego  

do Przewodniczącego właściwej Rady Naukowej Kolegium.  

5. Przewodniczący Rady Naukowej Kolegium powołuje trzyosobowe Zespoły Oceniające spośród 

członków Rady do przeprowadzenia oceny okresowej w obszarze naukowym.  

6. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, poczynając od 2021 roku, Wydziałowe Zespoły  

i Przewodniczący Rad Naukowych Kolegiów przekazują do Dziekana właściwego 

Wydziału/Kierownika MCD wyniki oceny okresowej w każdym z obszarów.  

7. Na podstawie wyników oceny w poszczególnych obszarach Dziekan/Kierownik MCD dokonuje 

oceny okresowej pracownika.  

8. Oceniany nauczyciel akademicki ma obowiązek zapoznania się z wynikami oceny okresowej  

w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o dokonanej ocenie drogą e-mailową na adres służbowy. 

Pracownik ma prawo wglądu do Kart Ewaluacji/Oceny Okresowej. 

9. W przypadku otrzymania oceny negatywnej nauczyciel akademicki może złożyć odwołanie  

do Rektora w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z oceną lub bezskutecznego upływu terminu 

o którym mowa w ust. 8.  
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10. Rektor, po zasięgnięciu opinii odpowiednio Prorektora ds. Kształcenia lub Prorektora ds. Nauki 

utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy lub zmienia ja na korzyść odwołującego. Rozstrzygnięcie 

Rektora jest ostateczne.  

11. W przypadku oceny negatywnej kolejna ocena okresowa jest dokonywana po upływie 

12 miesięcy od dnia zakończenia procesu oceny tj. od dnia zawiadomienia o rozstrzygnięciu 

Rektora lub bezskutecznego upływu terminu na wniesienie odwołania.  

12. W przypadku oceny negatywnej na stanowisku  młodszego asystenta kolejna ocena okresowa 

jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy. 

13. Wymagane w okresie oceny wskaźniki określone w niniejszym zarządzeniu ulegają 

zmniejszeniu i w obszarze dydaktycznym wynoszą jednokrotność wartości punktowej 

przewidzianej dla ewaluacji i w obszarze naukowym co najmniej 1 slot.  
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Załącznik Nr 1 

Obszar dydaktyczny – osiągnięcia dydaktyczne 

 

 

Uzyskanie statusu „Najlepszego dydaktyka” - 30 punktów  

 

 

Grupa A  

Każde osiągnięcie - 10 pkt 

1) pozyskanie grantu (sporządzenie fiszki projektowej) na uruchomienie nowego kierunku 

studiów lub projektu dydaktycznego,  

2) koordynowanie zajęć z przedmiotu obowiązkowego w języku obcym (za wyjątkiem 

lektoratów) max. 1 przedmiot,  

3) przygotowanie programu nowego kierunku studiów,  

4) wdrożenie nowej metody dydaktycznej zatwierdzonej przez Wydziałowy Zespół  

ds. programów studiów,  

5) przygotowanie materiałów do platformy edukacyjnej np. Blackboard, (dla przedmiotu min. 

30 godzin) zatwierdzonych Wydziałowy Zespół ds. programów studiów, 

6) prowadzenie pracy dyplomowej wyróżnionej w konkursie krajowym lub międzynarodowym,  

7) opieka nad pracą studencką wyróżnioną na konferencji lub w konkursie międzynarodowym,  

8) przygotowanie i uruchomienie programu studiów podyplomowych, 

9) kierownik międzynarodowego projektu dydaktycznego, 

10)  koordynator egzaminu testowego o szczególnej wadze np.: OSCE, testowego końcowego 

egzaminu (modułowego z minimum dwóch przedmiotów lub dyscypliny  

np. choroby wewnętrzne). 

 

Grupa B  

Każde osiągnięcie  5 pkt, 

1) przygotowanie szkolenia podnoszącego umiejętności dydaktyczne obejmującego min 6 godzin 

i 8 uczestników dla kadry z co najmniej dwóch jednostek, innych niż jednostka organizująca 

szkolenie, zatwierdzone przez Wydziałowy Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry 

Dydaktycznej i Studentów, nie więcej niż 1 szkolenie, 

2) kierowanie studiami podyplomowymi, 

3) przygotowywanie/redakcja materiałów e-learningowych, filmów dydaktycznych lub innych 

materiałów dydaktyczno-szkoleniowych (zatwierdzonych przez Zespoły Wydziałowe ds. 

Programów Studiów), 

4) prowadzenie zajęć o charakterze interdyscyplinarnym zawartych w sylabusach (minimum dla 

dwóch różnych kierunków),  

5) pozyskanie grantu (sporządzenie fiszki projektowej) na uruchomienie przedmiotu, staży, 

warsztatów lub innych form wspierania edukacji wyższej,  

6) koordynator przedmiotów/modułów lub projektów dydaktycznych (np. M-Edukator) 

realizowanych w jednostce - powołany przez Dziekana,  

7) odbyte zagraniczne szkolenia na kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne zgodne z 

profilem dydaktycznym jednostki, zatwierdzone Wydziałowy Zespól ds. Programów Studiów, 

8) funkcja recenzenta w przygotowaniu egzaminu o szczególnej wadze np.: OSCE, testowego 

końcowego egzaminu (modułowego z minimum dwóch przedmiotów lub dyscypliny  

np. choroby wewnętrzne), 

9) kierownik projektu dydaktycznego o charakterze międzywydziałowym,  

10) współautorstwo w publikacji o charakterze edukacyjnym z listy KEN,  
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11) opracowanie konspektu zajęć (z udziałem symulowanego pacjenta lub innej innowacyjnej 

metody dydaktycznej) zatwierdzony przez Wydziałowy Zespól ds. Programów Studiów, 

12) udział w egzaminie przedmiotowym, potwierdzonym przez kierownika jednostki - max. 1 

egzamin,  

13) opieka nad pracą studencką wyróżnioną na konferencji lub w konkursie krajowym,  

14) uczestnik obozu społeczno-naukowego, 

15) przewodniczący komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe, bez względu na liczbę 

egzaminów, 

16) prowadzenie zajęć na kursach przygotowujących studentów/absolwentów UM do egzaminów 

państwowych takich jak: LEK i LDEK, 

17) prowadzenie zajęć dydaktycznych w warunkach klinicznych i prowadzenie Karty Oceny 

Studenta (np. Klinicznej), 

18) udział w dyplomowym egzaminie praktycznym studentów V roku studiów, bez względu na 

liczbę egzaminów,  

19) przygotowanie, przeprowadzenie lub udział w testowych egzaminach przedmiotowych 

semestralnych i testowym egzaminie dyplomowym,  bez względu na liczbę egzaminów, 

20) prowadzenie zakończonych obroną magisterskich doświadczalnych prac dyplomowych, po 5 

punktów za każdą pracę -  max.15pkt, 

 

 

 

Grupa C 

Każde osiągnięcie - 2 pkt 

1) prowadzenie przedmiotu w języku obcym – max. 6 pkt. 

2) udział w egzaminie typu OSCE,  

3) przygotowanie zaliczenia z oceną, 

4) organizacja zatwierdzonych przez Zespół ds. Programów Studiów dodatkowych, nieobjętych 

planem studiów zajęć dydaktycznych dla studentów,  

5) prowadzenie zajęć o charakterze interaktywnym (drzewa decyzyjne, warsztaty), 

6) prowadzenie zajęć z symulowanymi pacjentami lub w zakresie symulacji wysokiej wierności, 

7) prowadzenie zajęć na kursie podnoszącym kompetencje dydaktyczne (min 3 godziny i 8 

uczestników) dla kadry z innej jednostki niż jednostka organizująca szkolenie zatwierdzone 

przez  Wydziałowy Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów, 

8) udział w konferencji studenckiej jako prowadzący sesję, warsztaty lub członek komitetu 

naukowego konferencji, 

9) opieka nad studenckim kołem naukowym lub organizacją studencką – max. 6 pkt, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku zbiorowej opieki nad kołem/organizacją punkty ulegają 

proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy osoby odpowiedzialne, 

10) aplikowanie o grant (sporządzenie fiszki projektowej) na uruchomienie nowego kierunku, 

projektu dydaktycznego, przedmiotu, staży, warsztatów lub innych form wspierania edukacji 

wyższej,  

11) prowadzenie zakończonych obroną magisterskich teoretycznych prac dyplomowych - max.6 

pkt, 

12) prowadzenie zakończonych obroną licencjackich prac dyplomowych - max. 6 pkt, 

13) prowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów (nieobjętych planem studiów np. przypadki 

medyczne, Biała Niedziela, Piknik medyczny) – max. 6 pkt.,  

14) udział w imprezie organizowanej przez społeczność uniwersytecką o charakterze 

dobroczynnym lub popularyzującym Uniwersytet w regionie i mieście (np. organizacja zajęć 

edukacyjnych, Dni Otwarte Uniwersytetu)- max. 6 pkt.  

15) udział w programie tutoringowym,  
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16) organizacja warsztatów szkoleniowych dla studentów (minimum 10 uczestników i 4 godziny 

dydaktyczne - zatwierdzone przez Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów, 

17) opieka nad studentami w ramach programu Erasmus Plus lub innego programu wymiany 

międzynarodowej,  

18) odbyte krajowe szkolenia na kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne, w tym 

szkolenia i kursy merytoryczne zgodne z profilem zajęć prowadzonych w jednostce., 

rekomendowane przez uznane towarzystwa naukowe, konsultantów krajowych lub CMKP 

lub szkolenia wewnętrzne prowadzone w Uniwersytecie zatwierdzone przez  Wydziałowy 

Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów – max. 6 pkt, 

19) udział w konferencji dydaktycznej: 

 udział czynny - max. 4 pkt  

 udział bierny – max. 2 pkt 

20) opiekun praktyk wakacyjnych lub opiekun praktyk zawodowych – max. 4 pkt,  

21) przygotowanie, co najmniej 10 zatwierdzonych przez Wydziałowy Zespól ds. Programów 

Studiów,  pytań do egzaminu o szczególnej wadze np.: OSCE, testowego końcowego 

egzaminu (modułowego z minimum dwóch przedmiotów lub dyscypliny np. choroby 

wewnętrzne)   max. 4 pkt 
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Załącznik Nr 2  

 

Obszar dydaktyczny – osiągnięcia organizacyjne  

 

Grupa A  

Każde osiągnięcie - 5 pkt 

1) prorektor, dziekan, prodziekan, 

2) członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Młodych 

Uczonych PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości 

Naukowej,  

3) członek władz międzynarodowego lub zagranicznego towarzystwa naukowego, 

4) konsultant krajowy,  

5) udział w zespołach przygotowujących akredytację kierunku studiów (krajową lub 

zagraniczną) oraz zespołach koordynujących pozyskiwanie danych na potrzeby 

parametryzacji,  

6) udział w komisjach rekrutacyjnych na wydziałach, 

7) pełnomocnik rektora lub dziekana, któremu powierzone zostało wykonywanie określnego 

zakresu zadań,  

8) pozyskiwanie środków zewnętrznych (projekty, opinie, ekspertyzy, sponsoring) – max. 5  

9) członek organizacji akredytacyjnej międzynarodowej edukacyjnej np. WFME,  

10) koordynator Festiwalu Nauki, 

11)  redaktor naczelny czasopisma z ministerialnego wykazu czasopism lub wydawanego przez 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

12) uzyskanie specjalizacji, 

13) ukończenie studiów podyplomowych. 

 

Grupa B  

Każde osiągnięcie - 3 pkt 

1) osoba pełniąca funkcję zarządczą w uczelni w jednostce zatrudniającej  

co najmniej 5 osób),  

2) członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Rady ds. Kształcenia, Rady Naukowej 

Kolegium, Rady ds. Stopni Naukowych i stałego zespołu wydziałowego,  

3) członek Komitetu Ewaluacji Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konwentu 

Rzeczników, Rady Młodych Naukowców, innego organu doradczego powołanego przez 

centralne organy administracji państwowej lub organy Unii Europejskiej,  

4) członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego lub rzecznik dyscyplinarny Ministra,  

5) członek zespołu eksperckiego powołanego przez organy lub instytucje państwowe oraz 

instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, 

6) członek komitetu nauk PAN,  

7) członek zarządu krajowego towarzystwa naukowego, 

8) konsultant wojewódzki,  

9) sekretarz redakcji czasopisma z ministerialnego wykazu lub czasopisma  wydawanego przez 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

10) przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji,  

11) koordynator Mostum lub Erasmus plus,  

12) koordynator egzaminu dyplomowego/ kształcenia praktycznego/praktyk zawodowych,  

13) funkcja opiekuna roku,  

14) funkcja kierownik specjalizacji - max.6 pkt, 

15) przewodniczący sekcji PKA, 
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16) współpraca ze szkołami i innymi interesariuszami zewnętrznymi,  

17) organizacja  zjazdu naukowego (konferencji) z sesją studencką  - max. 6 pkt, 

18) prowadzenie na zjeździe  naukowym  lub konferencji sesji, w ramach której odbywa się sesja 

studencka lub sesja Szkoły Doktorskiej -  max. 6 pkt, 

19) udział w programie Erasmus Plus.  

 

Grupa C  

Każde osiągnięcie - 1 pkt 

 

1) pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego - max.3 pkt. 

2) pełnienie funkcji członka senatu Uczelni,  

3) pełnienie funkcji członka komisji uczelnianej, 

4) pełnienie funkcji przedstawiciela Uniwersytetu w gremiach niewymienionych w grupie A 

 i B,  

5) pełnienie funkcji członka kolegium redakcyjnego czasopisma z listy ministerialnej lub 

wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

6) recenzowanie pracy dyplomowej (magisterskiej /licencjackiej) - max. 5 pkt, 

7) recenzowanie wewnątrzuczelnianych projektów badawczych i projektów do Szkoły 

Doktorskiej - max. 5 pkt, 

8) recenzowanie artykułów z listy czasopism posiadających IF – max. 5 pkt, 

9) osoba pełniąca funkcję zarządczą w uczelni w jednostce zatrudniającej mniej niż 5 osób)  

10) członkostwo w doraźnych komisjach i zespołach wydziałowych - max. 3pkt, 

11) przygotowanie projektu na festiwal nauki – max. 3 pkt,  

12) aktywna działalność na rzecz promocji i rekrutacji (wyjazdy do szkół, zajęcia dla uczniów 

 i studentów itd.) - max. 3pkt 
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     Załącznik Nr 3 

 

OCENA PRZEŁOŻONEGO 

 

ARKUSZ EWALUACJI / OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA W OBSZARZE 

DYDAKTYCZNYM  

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika 

   (wypełnia oceniany) 

Nazwisko i imię:..........  

Jednostka organizacyjna UM:  …. 

Zajmowane stanowisko:....... 

 

 

II.  Ocena pracownika przez bezpośredniego przełożonego 

 

 

Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania wstawiając znak X w odpowiednią kratkę. 

 

Skala oceny: 

5 – ocena zdecydowanie powyżej standardowej; pracownik wyraźnie wyróżnia się spośród innych, 

przewyższa oczekiwania; 

4 – ocena standardowa; pracownik osiąga dobre rezultaty pracy pracownik spełnia oczekiwania 

zadowalająco; 

3 – ocena poniżej standardowej; pracownik spełnia niektóre oczekiwania; 

2 – ocena zdecydowanie poniżej standardowej; pracownik nie spełnia oczekiwań. 

 

L.p. Kryteria oceny skala ocen 

2 3 4 5 

 DYSCYPLINA PRACY I BEZPIECZEŃSTWO 
 

    

 Zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, 
koncyliacyjność, obowiązkowość w zakresie 
powierzonych obowiązków dydaktycznych 
 

        

 Pełnienie powierzonych obowiązków 
dydaktycznych zgodnie z harmonogramem 
(w ustalonych ramach czasowych)  w tym, 
ocena z hospitacji  

    

 Czy stawia studentom jasne kryteria oceny i 
weryfikuje wiedzę, wg. ustalonych kryteriów   

    

 Zapewnienia bezpiecznych warunki dla 
studentów  (porządek - BHP, ppoż.) 
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 Dbałość o wizerunek Uczelni, przestrzeganie 
przepisów prawa i postępowanie zgodne z 
dobrą tradycją Uniwersytetu 

 
   

 KLUTURA OSOBISTA     

 Umiejętność pracy w zespole (dydaktycznym), 
w tym: chęć współpracy z innymi, pomoc w 
realizacji nałożonych zadań, współpraca 
bezkonfliktowa, dbanie o pozytywną atmosferę 
w pracy 
 

 

   

 Stosunek do studentów – szacunek, 
uprzejmość, stwarzanie przyjaznej atmosfery, 
rozwiązywanie problemów w możliwie 
najkrótszym czasie. Dostępność dla studentów  

 

   

 Zachowanie w momentach trudnych, w tym: 
działanie pod presją czasu, warunków 
zewnętrznych, stresu, panowanie  
nad emocjami, stosunek do trudnych 
problemów 

 

   

      

 Dbałość o własny  wizerunek estetyczny     

 JAKOŚĆ PRACY DYDAKTYCZNEJ     

 Czy realizuje treści programowe zawarte w 
sylabusie.  

    

 Inicjatywa, kreatywność i otwartość na zmiany 
treści programowych (aktualizacja treści 
programowych na bieżąco). 

 
   

 Poziom wiedzy specjalistycznej/tematycznej w 
prowadzonym przedmiocie 

    

 Umiejętność przekazywania wiedzy, 
Komunikatywność (jasne i precyzyjne 
przekazywanie informacji) umiejętność 
prowadzenia dyskusji, otwartość 

 

   

 doskonalenie kompetencji, chęć szkolenia się, 
otwartość na wiedzę 

    

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW  

Średnia  

 

 

 

 

 

Ocenę należy wystawić na podstawie uzyskanej średniej, zgodnie ze skalą ocen. 
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Ocena pracownika: 

 

 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi i wnioski oceniającego  

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

 

                 ...................................                   ................................. 
                 (miejscowość)                                           (data)                                           (podpis oceniającego ) 
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Załącznik Nr 4 

Obszar naukowy  – równoważne osiągnięcia naukowe  

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczo – dydaktycznych, badawczych  

i badawczo - technicznych mogą zastąpić lub uzupełnić nie więcej niż 1 slot poprzez wliczenie 

osiągnięć z poniższej listy.  

Osiągniecia bez przypisanej wartości punktowej stanowią równoważnik 1 slota  

o wartości wymaganej dla zajmowanego stanowiska, osiągniecia z przypisaną wartością punktową 

stanowią wypełnienie odpowiedniej części slota .  

 

 

1. Uzyskanie grantu międzynarodowego.  

1) Międzynarodowy Grant Naukowy – lider konsorcjum,  

2) Międzynarodowy Grant Naukowy – kierownik zespołu badawczego po stronie UM, 

3)    Międzynarodowy Grant Naukowy - członek zespołu badawczego (oprócz profesora),  

2. Uzyskanie grantu krajowego. 

1) Grant krajowy co najmniej 50.000 zł – kierownik grantu/główny badacz – na poziomie m.in. 

NCN, NCBiR, FNP, 

2) Grant krajowy poniżej 50.000 zł – kierownik grantu/główny badacz – na poziomie m.in. NCN, 

NCBiR, FNP – 20 pkt.  

3.    Transfer wiedzy  

 1) uzyskanie patentu europejskiego lub krajowego, 

 2) przyznanie patentu innemu podmiotowi niż UM, pod warunkiem że Pracownik jest współautorem 

wynalazku - 40 pkt, 

3) przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań lub know-how związanego  

z tymi wynikami - 10 pkt. za każde 10 000 zł,  

4) przychody z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki – 10 pkt. za każde 10 000 zł 

4. Rozwój kadry naukowej  

promotor ukończonej rozprawy doktorskiej – 10 pkt. 

5. Opublikowanie artykułu naukowego w wydawnictwie UM w Lublinie: Current Issues  in 

Pharmacy and Medical Sciences - 20 pkt.,  pozostałe 15 pkt. 
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Załącznik Nr 5 

 

Obszar naukowy  – równoważne osiągnięcia organizacyjne   

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczo – dydaktycznych, badawczych  

i badawczo - technicznych mogą zastąpić nie więcej niż 1 slota poprzez wliczenie osiągnięć z 

poniższej listy:  

 

1. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,  

2. członek Polskiej Akademii Umiejętności,  

3. członek Akademii Młodych Uczonych PAN,  

4. członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej 

5. członek Rady NCN, Rady NCBiR, Agencji Badań Medycznych, Rady Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej, Rady Młodych Naukowców, Komitetu Polityki Naukowej 

6. prezes/Przewodniczący Zarządu krajowego towarzystwa naukowego,  

7. prezes/Przewodniczący Zarządu międzynarodowego lub zagranicznego towarzystwa 

naukowego 

8. ekspert oceniający granty naukowe akredytowany, przez instytucję na poziomie min. agencji 

Komisji Europejskiej, 

9. członek Komitetu Ewaluacji Naukowej,  

10. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  

11. członek Komitetu Nauk PAN,  

12. konsultant krajowy 

13. redaktor naczelny czasopisma z listy ministerialnej 
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Załącznik Nr 6  

KARTA EWALUACJI/OCENY OKRESOWEJ  

W OBSZARZE DYDATKYCZNYM  

 

1. Imię i nazwisko............................................................................................................................. 

2. Jednostka organizacyjna................................................................................................................. 

3. Stanowisko.......................................... od ..................................................................................... 

4. Okres podlegający ewaluacji/ocenie okresowej ………………………………..……..……....... 

w tym okresy nieobecności: 

……………………………………………………..………….……. 

 

Wypełnia pracownik:  

 

I. Osiągnięcia dydaktyczne z wykazu osiągnięć stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia…. 

wraz z określeniem grupy osiągnięcia i przypisaną wartością punktową. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

II. Osiągnięcia organizacyjne z wykazu osiągnięć stanowiących Załącznik Nr 2 do Zarządzenia…. 

wraz z określeniem grupy osiągnięcia i przypisaną wartością punktową. 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Inne osiągnięcia dydaktyczne nie wynikające z Załącznika Nr 1 wraz z określeniem grupy 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Inne osiągnięcia organizacyjne nie wynikające z Załącznika Nr 2 wraz z określeniem grupy 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Oświadczam, że przestrzegam przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także 

własności przemysłowej  

 

……………………………………………

…… 
Data wypełnienia 

 

……………………………………………………

…… 
Podpis pracownika 
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Wypełnia kierownik: 

Liczba punktów 

…………………………………………… 

 

Wypełnia Zespół ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów:  

 

 

I. Liczba punktów wynikająca z oceny studentów: …………………. 

II. Łączna liczba punktów ………………………………… 

III. Osiągnięcia nie uwzględnione w ocenie okresowej: 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………… 
Data wypełnienia 

 

………………………………………………… 
Podpis Przewodniczącego Zespołu  

 

Data zawiadomienia pracownika: ………………………..  
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Załącznik Nr 7 

KARTA EWALUACJI/OCENY OKRESOWEJ  

W OBSZARZE NAUKOWYM  

 

5. Imię i nazwisko.............................................................................................................................. 

6. Jednostka organizacyjna................................................................................................................. 

7. Stanowisko............................................ od ................................................................................... 

8. Okres podlegający ewaluacji/ocenie okresowej ………………………………..……..……....... 

w tym okresy nieobecności: 

……………………………………………………………..………….……. 

 

Wypełnia pracownik:  

 

I. Suma punktów wynikających z udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) 

…………………. 

II. Liczba slotów ……………………………… 

III. Przeciętna wartość jednego slota………………………. 

VI. Równoważne osiągnięcia naukowe z wykazu stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia…. 

wraz z przypisaną wartością punktową. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

VII. Równoważne osiągnięcia organizacyjne z wykazu osiągnięć stanowiących Załącznik Nr 5 do 

Zarządzenia ….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Inne osiągnięcia organizacyjne nie wynikające z Załącznika Nr 5 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

IX. Oświadczam, że przestrzegam przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także 

własności przemysłowej  

 

 

………………………………………… 
Data wypełnienia 

 

………………………………………………………… 
Podpis pracownika 
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Wypełnia Zespół Oceniający Rady Naukowej Kolegium  

 

I. Łączna liczba punktów ………………………………… 

II. Osiągnięcia nie uwzględnione w ocenie okresowej: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………… 
Data wypełnienia 

 

………………………………………………………… 
Podpis Przewodniczącego Zespołu  

 

 

 

Data zawiadomienia pracownika: ………………………..  

 

 


