Uchwała nr 3/2011
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie parametrów bieżącej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz
dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego
(na podstawie § 108 ust. 2 Statutu UWr.)
§1
1. Bieżąca wewnętrzna ocena jest dokonywana corocznie przez kierownika danej jednostki
organizacyjnej (Instytutu, Katedry, Centrum) na podstawie sprawozdania przygotowanego
przez pracownika.
2. Ocena działalności pracownika jest dokonywana za okres roku kalendarzowego. Pracownik
przebywający na urlopie (zasiłku chorobowym i innych przerwach wynikających z przepisów
prawa) trwającym nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym nie podlega
ocenie za dany rok kalendarzowy.
3. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego podlega ocenie po upływie
pierwszego pełnego roku zatrudnienia.
4. Przedmiotem oceny pracownika naukowo-dydaktycznego jest działalność naukowa,
dydaktyczna i organizacyjna.
5. Przedmiotem oceny pracownika dydaktycznego jest działalność dydaktyczna i
organizacyjna.
6. Pracownik przedkłada sprawozdanie z działalności kierownikowi swojej jednostki
organizacyjnej do 15 stycznia roku następnego. Na wniosek kierownika pracownik dołącza do
sprawozdania dokumenty potwierdzające jego działalność.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie sprawozdania pracownika dokonuje
oceny działalności pracownika do 25 stycznia roku następnego po roku będącym
przedmiotem oceny.
8. W przypadku Instytutu ocenę działalności pracownika sporządza Dyrektor na podstawie
sprawozdania przygotowanego przez pracownika zaopiniowanego przez kierownika jednostki
organizacyjnej (zakładu) do 31 stycznia roku następnego.
§2
Wydziałowa Komisja oceniająca, działająca na podstawie odrębnych przepisów, dokonuje
oceny w oparciu o parametry wskazane w niniejszej uchwale.
§3
1. Pracownik naukowo-dydaktyczny uzyskuje pozytywną ocenę po osiągnięciu minimum 20
punktów rocznie, w tym co najmniej 10 punktów z tytułu działalności naukowej. Uzyskane w
danym roku kalendarzowym punkty (w tym nadwyżka punktów) nie są uwzględniane przy
dokonywaniu oceny za inne lata (wcześniejsze, późniejsze).

2. Pracownik dydaktyczny uzyskuje pozytywną ocenę po osiągnięciu minimum 14 punktów
rocznie. Uzyskane w danym roku kalendarzowym punkty (w tym nadwyżka punktów) nie są
uwzględniane przy dokonywaniu oceny za inne lata (wcześniejsze, późniejsze).
3. W przypadku gdy ocena jest dokonywana za okres dłuższy liczba punktów jest sumowana
odpowiednio do lat będących przedmiotem oceny.
§4
Kryteria oceny działalności pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych:
1. Działalność naukowa pracownika jest oceniana według szczegółowych parametrów i
kryteriów uwzględnianych przy kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej Wydziału określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.
615).
2.1.W zakresie nie uregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 działalność naukowa
pracownika jest oceniana według zasad poniższych:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

autorstwo monografii, podręcznika
współautorstwo monografii, podręcznika, opracowania systemowego
(liczba punktów proporcjonalna do udziału w monografii lub
opracowaniu systemowym nie więcej niż 12 pkt za całe opracowanie)
autorstwo komentarza, autorstwo encyklopedii, słownika lub
leksykonu
współautorstwo: komentarza, encyklopedii, słownika lub leksykonu
(liczba punktów proporcjonalna do udziału w opracowaniu nie
więcej niż 10 za całe opracowanie)

12 pkt
max. 12 pkt

redakcja pracy zbiorowej
współredakcja pracy zbiorowej (liczba punktów proporcjonalna do
liczby redaktorów nie więcej niż 4)
autorstwo artykułu (6 pkt), recenzji książki (4 pkt)
współautorstwo artykułu, recenzji książki (liczba punktów
proporcjonalna do udziału w opracowaniu nie mniej niż 1 za
opracowanie)
autorstwo glosy
współautorstwo glosy (liczba punktów proporcjonalna do udziału w
opracowaniu nie mniej niż 1)
sporządzona i przesłana recenzja doktoratu
sporządzona i przesłana recenzja w przewodzie habilitacyjnym
sporządzona i przesłana recenzja w przewodzie profesorskim
sporządzona i przesłana recenzja wydawnicza jednej książki
recenzja wydawnicza innych opracowań naukowych
wygłoszenie referatu w języku obcym na konferencji naukowej
wygłoszenie referatu w języku polskim na konferencji naukowej
udział w konferencji naukowej za granicą
udział w konferencji naukowej w Polsce
zagraniczne wyjazdy naukowe, dydaktyczne i naukowo-dydaktyczne
nagrody i wyróżnienia w zewnętrznych konkursach na „najlepsze

4 pkt
max. 4 pkt

8 pkt
max. 10 pkt

4 albo 6 pkt
min. 1 pkt

3 pkt
min. 1 pkt
4 pkt
5 pkt
6 pkt
3 pkt
1 pkt
4 pkt
2 pkt
1 pkt
1 pkt
5 pkt
12 pkt

prace” organizowane przez właściwe instytucje (redakcje czasopism,
fundacje i inne)
22. działalność ekspercka (opiniowanie grantów, projektów aktów
normatywnych i inne)
23. sprawowanie opieki nad doktorantami w ramach studiów
doktoranckich
- 1,5 za 1 doktoranta (maksymalnie 12 punktów)
24. wypromowanie doktora
25. uzyskanie stopnia naukowego doktora
26. uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
27. uzyskanie tytułu profesora
28. sporządzona i przesłana recenzja doktoratu honoris causa

2 pkt
max. 12 pkt

5 pkt
5 pkt
7 pkt
9 pkt
7 pkt

2.2. Dla ustalenia publikacji i ich rodzaju wskazanych w ust. 2.1. stosuje się Zarządzenie nr
6/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i
doktorantów UWr.
2.3. Publikacje umieszczone w czasopismach, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały, otrzymują liczbę punktów przyznanych przez czasopismo, nie mniej
jednak niż liczbę punktów określoną w ust. 2.1.
3. Dla publikacji, o których mowa w ust. 2.1. wydanych w języku obcym podstawowym dla
danej dyscypliny naukowej stosuje się przelicznik punktowy x 2.
4. W przypadku kolejnego zmienionego i poprawionego wydania opracowania wymienionego
w pkt od 1 do pkt 6 stosuje się przelicznik punktowy x 0,3.
5. Działalność dydaktyczna:
1.
ocena pozytywna przez studentów zgodnie z uzyskaną notą (nie uzyskuje
punktów za ocenę negatywną)
2.
pozytywny wynik przeprowadzonych wszystkich hospitacji w ciągu
roku kalendarzowego
3.
liczba wykonanych godzin dydaktycznych (pensum) w poprzednim roku
akademickim
4.
liczba wykonanych nadgodzin dydaktycznych w poprzednim roku
akademickim – za każde 20 godzin
5.
liczba prowadzonych przedmiotów (w tym seminariów) za przedmiot
6.
7.

8.
9.
10.
11.

3 pkt
3 pkt
1,5 pkt

1 pkt za
przedmiot
prowadzenie zajęć w języku obcym (co najmniej 30 g. w semestrze)
6 pkt za
przedmiot
współprowadzenie zajęć w języku obcym (co najmniej 30 g. w max.
6
semestrze) (liczba punktów proporcjonalna do przeprowadzonych zajęć pkt
nie więcej niż 6 )
prowadzenie (uruchomionych) zajęć do wyboru
0,5 pkt za
przedmiot
udostępnianie informacji i materiałów dydaktycznych obejmujących cały 2 pkt.
program zajęć z danego przedmiotu na stronie WWW
wykorzystywanie prezentacji elektronicznych w procesie dydaktycznym 1 pkt
z danego przedmiotu
opracowanie i publikacja pomocy naukowych, które nie są
1 pkt

12.
13.
14.

podręcznikami (kazusy, testy itp.) z danego przedmiotu
sprawowanie opieki nad studenckim kołem naukowym
prowadzenie zajęć na studiach trzeciego stopnia
prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych

15.

opieka nad pracą dyplomową nagrodzoną w konkursie wydziałowym

6. Działalność organizacyjna:
1.
uzyskanie grantu badawczego zagranicznego indywidualnego
2.
uzyskanie grantu badawczego krajowego indywidualnego
3.
kierowanie zespołowym projektem badawczym zagranicznym
4.
kierowanie zespołowym projektem badawczym krajowym
5.
udział w zespołowym projekcie badawczym zagranicznym
6.
udział w zespołowym projekcie badawczym krajowym
7.
złożenie wniosku o grant (kierownik wniosku)
8.
pełnienie funkcji rektora, dziekana, prorektora, prodziekana
9.
pełnienie funkcji dyrektora (zastępcy) instytutu, centrum
10.
pełnienie funkcji kierownika katedry, zakładu i innej jednostki
organizacyjnej na WP,AiE
11.
pełnienie funkcji pełnomocnika rektora, dziekana, opiekuna praktyk,
koordynatora itp.
12.
udział w organizacja konferencji naukowej międzynarodowej
(członkowstwo w komitecie organizacyjnym)
13.
udział w organizacja konferencji naukowej (członkowstwo w komitecie
organizacyjnym)
14.
kierownictwo studium podyplomowym (uruchomionym), kursem
dokształcającym (uruchomionym), szkołą prawa obcego (uruchomioną)
15.
kierownictwo stałą komisją wydziałową, zespołem powołanym przez
Radę Wydziału, Dziekana
16.
kierownictwo doraźną komisją wydziałową, zespołem powołanym
przez Radę Wydziału, Dziekana
17.
udział w stałej komisji wydziałowej, zespole powołanym przez Radę
Wydziału, Dziekana
18.
udział w doraźnej komisji wydziałowej, zespole powołanym przez
Radę Wydziału, Dziekana
19.
pełnienie obowiązków rzecznika dyscyplinarnego
20.
kierownictwo stałej komisji i innego zespołu uczelnianego
21.
kierownictwo doraźną komisji i innego zespołu uczelnianego
22.
udział w stałej komisji i innym zespole uczelnianym
23.
udział w doraźnej komisji i innym zespole uczelnianym
24.
organizacja konferencji i uroczystości uczelnianych
25.
przygotowanie programów i projektów uczelnianych
26.
kierowanie wykonaniem programów uczelnianych
27.
inne zadania zlecone przez władze wydziału, uczelni i kierownika
jednostki (zakład, katedra, centrum, instytut)
28.
inne zadania zlecone przez władze uczelni
29.
udział w jednostkach międzywydziałowych i międzynarodowych
30.
redakcja czasopism naukowych
31.
udział w radach programowych czasopism naukowych

2 pkt
3 pkt
3 pkt za
przedmiot
1 pkt

5 pkt
4 pkt
6 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
8 pkt
5 pkt
5 pkt
4 pkt
1 - 5 pkt
1 - 4 pkt
3 pkt
4 pkt
2 pkt
2 pkt
1 pkt
3 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
3 pkt
4 pkt
4 pkt
4 pkt

32.
33.

pełnienie funkcji kierownika studiów doktoranckich
Członkowstwo w organizacjach naukowych

6 pkt
3 pkt

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Załącznik nr 1
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocenajednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych

