
Uchwała Nr 53/2015 

Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 30 października 2015 r. 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie określenia 

minimalnej liczby punktów warunkującej pozytywną ocenę działalności 

nauczyciela akademickiego 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

stanowi się, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 12/2014 Rady Wydziału z dnia 21 marca 2014 r.  w sprawie określenia 

minimalnej liczby punktów warunkującej pozytywną ocenę działalności nauczyciela 

akademickiego zmienionej Uchwałą Nr 65/2014 z dnia 24.09.2014 r.  § 2 otrzymuje 

brzmienie:  

1) Uzyskanie w obszarach działalności naukowej i organizacyjnej liczby punktów większej o 

50% jest równoznaczne z oceną dobrą, a o 100% - z oceną bardzo dobrą. 

2) W obszarze działalności dydaktycznej: 

a) zrealizowanie pensum dydaktycznego oraz uzyskanie oceny dostatecznej w ankiecie 

studenckiej zapewnia uzyskanie oceny dostatecznej, 

b) zrealizowanie pensum dydaktycznego oraz uzyskanie oceny dobrej lub bardzo dobrej 

zapewnia uzyskanie oceny dobrej, 

c) zrealizowanie pensum dydaktycznego, ocena dobra lub bardzo dobra oraz dodatkowa 

działalność dydaktyczna wskazana w elektronicznym arkuszu oceny zapewnia uzyskanie 

oceny bardzo dobrej. 

 

§ 3 

Wprowadza się tekst jednolity  Uchwały Nr 12/2014 z dnia 21 marca 2014 r. ze zmianami 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

             Dziekan 

 

prof. dr hab. Andrzej Koncicki 

 

 

 

 



Tekst jednolity                                       Załącznik do Uchwały Nr 53/2015 

z dnia 30 października 2015 r. 

Uchwała Nr  12/2014 

Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 21 marca 2014 r. ze zm. w dn. 24.09.2014 r.(Uchwała Nr 65/2014) oraz ze zm. w 

dn. 30.10.2015 r (Uchwała Nr 53/2015) 

 

 

w sprawie określenia minimalnej liczby punktów warunkującej pozytywną ocenę 

działalności nauczyciela akademickiego 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, w związku z Uchwałą nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy 

nauczyciela akademickiego oraz Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 

2013 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie określa minimalną liczbę punktów warunkującą pozytywną ocenę działalności 

nauczyciela akademickiego w kategoriach: (I) działalność naukowa i kształcenie kadry 

naukowej, (II) działalność dydaktyczna oraz (III) działalność organizacyjna  

i popularyzatorska: 

I) W obszarze działalności naukowej i kształcenia kadr pracownik naukowo-dydaktyczny  

powinien wykazać się następującą liczbą punktów w skali jednego roku*: 

1) w ocenie obejmującej lata 2014-2015 

- asystent  - 10 punktów 

- pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni - 20 punktów 

2) od 2016 roku 

- asystent - 15 punktów (w tym 10 pkt w czasopismach z listy JCR) 

- pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni - 25 punktów (w tym 20 punktów  

                                                                     w czasopismach z listy JCR) 

*- nadwyżki punktów z poprzedniego okresu oceny będą doliczone do aktualnego 

II) W obszarze działalności dydaktycznej minimalne wymagania liczby punktów w skali 

roku są następujące: 

1) pracownik naukowo-dydaktyczny 

    - asystent  - 16 punktów 

    - adiunkt (dr i dr hab.) - 16 punktów 

    - profesor (prof. nadzw. i prof. zw.) - 14 punktów 

2) pracownik dydaktyczny 

     - wykładowca i starszy wykładowca   - 24 punktów  



III) W obszarze działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej minimalne wymagania 

liczby punktów w skali roku są następujące: 

1) pracownik naukowo-dydaktyczny  

     - asystent  - 3 punkty 

     - adiunkt (dr i dr hab.) - 6 punktów 

     - profesor (prof. nadzw. i prof. zw.) - 10 punktów 

2) pracownik dydaktyczny 

     - wykładowca i starszy wykładowca   - 6 punktów 

§ 2 

1) Uzyskanie w obszarach działalności naukowej i organizacyjnej liczby punktów większej o 

50% jest równoznaczne z oceną dobrą, a o 100% - z oceną bardzo dobrą. 

2) W obszarze działalności dydaktycznej: 

a) zrealizowanie pensum dydaktycznego oraz uzyskanie oceny dostatecznej w ankiecie 

studenckiej zapewnia uzyskanie oceny dostatecznej, 

b) zrealizowanie pensum dydaktycznego oraz uzyskanie oceny dobrej lub bardzo dobrej 

zapewnia uzyskanie oceny dobrej, 

c) zrealizowanie pensum dydaktycznego, ocena dobra lub bardzo dobra oraz dodatkowa 

działalność dydaktyczna wskazana w elektronicznym arkuszu oceny zapewnia uzyskanie 

oceny bardzo dobrej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

             Dziekan 

 

prof. dr hab. Andrzej Koncicki 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity                                       Załącznik do Uchwały Nr 65/2014 

z dnia 24 września 2014 r. 

Uchwała Nr  12/2014 

Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 21 marca 2014 r. ze zm. w dn. 24.09.2014 r. 

 

w sprawie określenia minimalnej liczby punktów warunkującej pozytywną ocenę 

działalności nauczyciela akademickiego 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 6  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, w związku z Uchwałą nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy 

nauczyciela akademickiego oraz Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 

2013 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie określa minimalną liczbę punktów warunkującą pozytywną ocenę działalności 

nauczyciela akademickiego w kategoriach: (I) działalność naukowa i kształcenie kadry 

naukowej, (II) działalność dydaktyczna oraz (III) działalność organizacyjna  

i popularyzatorska: 

IV) W obszarze działalności naukowej i kształcenia kadr pracownik naukowo-dydaktyczny  

powinien wykazać się następującą liczbą punktów w skali jednego roku*: 

3) w ocenie obejmującej lata 2014-2015 

- asystent  - 10 punktów 

- pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni - 20 punktów 

4) od 2016 roku 

- asystent - 15 punktów (w tym 10 pkt w czasopismach z listy JCR) 

- pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni - 25 punktów (w tym 20 punktów  

                                                                     w czasopismach z listy JCR) 

*- nadwyżki punktów z poprzedniego okresu oceny będą doliczone do aktualnego 

V) W obszarze działalności dydaktycznej minimalne wymagania liczby punktów w skali 

roku są następujące: 

1) pracownik naukowo-dydaktyczny 

    - asystent  - 18 punktów 

    - adiunkt (dr i dr hab.) - 18 punktów 



    - profesor (prof. nadzw. i prof. zw.) - 16 punktów 

2) pracownik dydaktyczny 

     - wykładowca i starszy wykładowca   - 25 punktów  

VI) W obszarze działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej minimalne wymagania 

liczby punktów w skali roku są następujące: 

1) pracownik naukowo-dydaktyczny  

     - asystent  - 3 punkty 

     - adiunkt (dr i dr hab.) - 6 punktów 

     - profesor (prof. nadzw. i prof. zw.) - 10 punktów 

2) pracownik dydaktyczny 

     - wykładowca i starszy wykładowca   - 6 punktów 

§ 2 

Uzyskanie w poszczególnych obszarach działalności liczby punktów większej o 50% od 

minimalnej jest równoznaczne z oceną dobrą, a o 100% - z oceną bardzo dobrą. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

             Dziekan 

 

prof. dr hab. Andrzej Koncicki 

 

 

 


