
Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 266 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauki Chemiczne 

Pracownicy badawczy 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Minimum 4 publikacje z listy MNiSW,  

w tym 3 publikacje za min. 100 pkt,  

1 publikacja za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 

1) pełnienie funkcji opiekuna naukowego projektu 

badawczego doktoranta; 

2) złożenie (jako kierownik) formalnie poprawnego 

wniosku o projekt badawczy finansowany  

ze środków zewnętrznych  i przyznawany w trybie 

konkursowym lub uzyskanie takiego 

finansowania;   

3) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*;  

4) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

Profesor UMK 

Minimum 4 publikacje z listy MNiSW,  

w tym 3 publikacje za min. 100 pkt,  

1 publikacja za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 

1) pełnienie funkcji opiekuna naukowego projektu 

badawczego doktoranta; 

2) złożenie (jako kierownik) formalnie poprawnego 

wniosku o projekt badawczy finansowany  

ze środków zewnętrznych i przyznawany w trybie 

konkursowym lub uzyskanie takiego 

finansowania;   

3) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*;  

4) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 



 

 

 

* Współpraca międzynarodowa: staż, staż podoktorski, udział w projektach międzynarodowych, publikacje ze współautorami z zagranicy 

 

 

 

Adiunkt 

Minimum 4 publikacje z listy MNiSW,  

w tym 3 publikacje za min. 100 pkt,  

1 publikacja za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 

1) pełnienie funkcji opiekuna naukowego projektu 

badawczego doktoranta; 

2) złożenie (jako kierownik) formalnie poprawnego 

wniosku o projekt badawczy finansowany  

ze środków zewnętrznych i przyznawany w trybie 

konkursowym lub uzyskanie takiego 

finansowania;   

3) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*;  

4) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

Asystent 

Minimum 4 publikacje z listy MNiSW   

za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 
1) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*;   

2) złożenie formalnie poprawnego wniosku o projekt 

badawczy finansowany ze środków zewnętrznych 

i przyznawany w trybie konkursowym lub 

uzyskanie takiego finansowania; 

3) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 



 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

270 pkt. z listy MNiSW obliczone  

na podstawie maksymalnie 4 najlepszych publikacji, 

w tym 1 publikacja za min. 100 pkt., pozostałe  

za min. 70 pkt. 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 

1) pełnienie funkcji opiekuna naukowego projektu 

badawczego doktoranta; 

2) złożenie formalnie poprawnego wniosku o projekt 

badawczy finansowany ze środków zewnętrznych 

i przyznawany w trybie konkursowym  

lub uzyskanie takiego finansowania; 

3) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*; 

4) znacząco większa liczba publikacji ponad 

minimum (suma pkt. powyżej 400) oraz 

publikacje w wysoko punktowanych 

czasopismach 100, 140, 200 pkt oraz Q1 i Q2  

w dziedzinie; 

5) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 

Osoba, która wywiązywała się z obowiązków 

dydaktycznych i uzyskała pozytywne oceny 

w ankietach studenckich, uzyskuje ocenę pozytywną  

z działalności dydaktycznej. 

 

Dodatkowe kryteria, mogące być podstawą do 

wyższej oceny tej działalności: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

3) prowadzenie zajęć w języku obcym (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, seminaria); 

4) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

5) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

6) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych;  

7) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

8) zajęcia dydaktyczne realizowane w uczelni 

zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

9) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

Profesor UMK 

270 pkt z listy MNiSW obliczone  

na podstawie maksymalnie 4 najlepszych publikacji, 

w tym 1 publikacja za min. 100 pkt, pozostałe  

za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 

1) pełnienie funkcji opiekuna naukowego projektu 

badawczego doktoranta; 

2) złożenie formalnie poprawnego wniosku o projekt 

badawczy finansowany ze środków zewnętrznych 

i przyznawany w trybie konkursowym lub 

uzyskanie takiego finansowania; 

Osoba, która wywiązywała się z obowiązków 

dydaktycznych i uzyskała pozytywne oceny  

w ankietach studenckich, uzyskuje ocenę pozytywną  

z działalności dydaktycznej. 

 

Dodatkowe kryteria, mogące być podstawą do 

wyższej oceny tej działalności: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

3) prowadzenie zajęć w języku obcym (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, seminaria); 

4) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 



 

3) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*; 

4) znacząco większa liczba publikacji ponad 

minimum (suma pkt powyżej 400)  

oraz publikacje w wysoko punktowanych 

czasopismach 100, 140, 200 pkt oraz Q1 i Q2  

w dziedzinie; 

5) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 

5) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

6) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych;  

7) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu  

i doskonaleniu procesu dydaktycznego; 

8) zajęcia dydaktyczne realizowane w uczelni 

zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

9) inne formy aktywności, które oceniany uważa za 

ważne, a nie objęte ankietą. 

Adiunkt 

270 pkt z listy MNiSW obliczone  

na podstawie maksymalnie 4 najlepszych publikacji, 

w tym 1 publikacja za min. 100 pkt, pozostałe  

za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 

1) pełnienie funkcji opiekuna naukowego projektu 

badawczego doktoranta; 

2) złożenie formalnie poprawnego wniosku o projekt 

badawczy finansowany ze środków zewnętrznych 

i przyznawany w trybie konkursowym lub 

uzyskanie takiego finansowania; 

3) znacząca aktywność we współpracy z innymi 

ośrodkami krajowymi a w szczególności 

międzynarodowymi*; 

4) znacząco większa liczba publikacji ponad 

minimum (suma pkt powyżej 400) oraz publikacje 

w wysoko punktowanych czasopismach 100, 140, 

200 pkt oraz Q1 i Q2 w dziedzinie; 

5) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

 

Osoba, która wywiązywała się z obowiązków 

dydaktycznych i uzyskała pozytywne oceny  

w ankietach studenckich, uzyskuje ocenę pozytywną  

z działalności dydaktycznej. 

 

Dodatkowe kryteria, mogące być podstawą do 

wyższej oceny tej działalności: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

3) prowadzenie zajęć w języku obcym (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, seminaria); 

4) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

5) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

6) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych;  

7) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

8) zajęcia dydaktyczne realizowane w uczelni 

zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

9) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 



 

 

* Współpraca międzynarodowa: staż, staż podoktorski, udział w projektach międzynarodowych, publikacje ze współautorami z zagranicy 

 

  

Asystent 

Minimum 3 publikacje z listy MNiSW  

za min. 70 pkt 

 

Kryteria podwyższające ocenę: 
1) Złożenie formalnie poprawnego wniosku o projekt 

badawczy finansowany ze środków zewnętrznych 

i przyznawany w trybie konkursowym lub 

uzyskanie takiego finansowania; 

2) znacząco większa liczba publikacji ponad 

minimum (suma pkt powyżej 400) oraz publikacje 

w wysoko punktowanych czasopismach 100, 140, 

200 pkt oraz Q1 i Q2 w dziedzinie; 

3) patenty, wdrożenia, współpraca z otoczeniem 

gospodarczym. 

Osoba, która wywiązywała się z obowiązków 

dydaktycznych i uzyskała pozytywne oceny  

w ankietach studenckich, uzyskuje ocenę pozytywną  

z działalności dydaktycznej. 

 

Dodatkowe kryteria, mogące być podstawą do 

wyższej oceny tej działalności: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

3) prowadzenie zajęć w języku obcym (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, seminaria); 

4) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

5) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

6) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych;  

7) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

8) zajęcia dydaktyczne realizowane w uczelni 

zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

9) inne formy aktywności, które oceniany uważa za 

ważne, a nie objęte ankietą. 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

 



 

 

Pracownicy dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor  

Ocena ekspercka Komisji Oceniającej,  

z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) brak powtarzających się negatywnych opinii  

w ankietach studenckich; 

3) pozytywne oceny hospitacji zajęć 

dydaktycznych; 

4) prowadzenie lub przygotowanie zajęć  

w języku obcym (wykłady, ćwiczenia, 

laboratoria, seminaria); 

5) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

6) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

7) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych; 

8) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

9) zajęcia dydaktyczne realizowane  

w uczelni zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

10) znacząca aktywność w działaniach 

dydaktycznych na rzecz promocji wydziału; 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nieobjęte ankietą. 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

Profesor UMK   

Ocena ekspercka Komisji Oceniającej,  

z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) brak powtarzających się negatywnych opinii  

w ankietach studenckich; 

3) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

4) prowadzenie lub przygotowanie zajęć w języku 

obcym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 

seminaria); 

5) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

6) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 



 

7) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych; 

8) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

9) zajęcia dydaktyczne realizowane  

w uczelni zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

10) znacząca aktywność w działaniach 

dydaktycznych na rzecz promocji wydziału; 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nieobjęte ankietą. 

Adiunkt  

Ocena ekspercka Komisji Oceniającej,  

z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) brak powtarzających się negatywnych opinii  

w ankietach studenckich; 

3) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

4) prowadzenie lub przygotowanie zajęć w języku 

obcym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 

seminaria); 

5) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

6) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

7) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych; 

8) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

9) zajęcia dydaktyczne realizowane  

w uczelni zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

10) znacząca aktywność w działaniach 

dydaktycznych na rzecz promocji wydziału; 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nieobjęte ankietą. 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 



 

 

Asystent 

 Ocena ekspercka Komisji Oceniającej,  

z uwzględnieniem poniższych kryteriów: 

1) aktywność w przygotowywaniu nowych zajęć 

dydaktycznych; 

2) brak powtarzających się negatywnych opinii  

w ankietach studenckich; 

3) pozytywne oceny hospitacji zajęć dydaktycznych; 

4) prowadzenie lub przygotowanie zajęć w języku 

obcym (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 

seminaria); 

5) promotorstwo zakończonej pracy dyplomowej; 

6) publikacje dydaktyczne – monografie, skrypty, 

książki; 

7) podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych; 

8) grant dydaktyczny, którego beneficjentami  

są studenci, służący rozwijaniu i doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

9) zajęcia dydaktyczne realizowane  

w uczelni zagranicznej w ramach uczestnictwa  

w programach wymiany międzynarodowej; 

10) znacząca aktywność w działaniach 

dydaktycznych na rzecz promocji wydziału; 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nieobjęte ankietą. 

1) pełnione funkcje, udział w gremiach; 

2) zaangażowanie w promocję wydziału; 

3) kierowanie, udział w projektach dydaktycznych; 

4) organizacja konferencji; 

5) opieka nad kołem naukowym; 

6) opieka na praktykami zawodowymi; 

7) opiekun roku; 

8) koordynator międzynarodowej wymiany 

studentów; 

9) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi; 

10) pozyskiwanie funduszy (zlecenia, projekty); 

11) inne formy aktywności, które oceniany uważa  

za ważne, a nie objęte ankietą. 

 


