
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

Nr 18/2017/2018 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

 

w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2016 r.,  poz. 1842 z późn. zm.) w zw. z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1462) 

 

Senat uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich: 

1) za działalność naukową – zasady określone w załączniku nr 1 

2)  za działalność organizacyjną i dydaktyczną – zasady określone w załączniku nr 2  

 

2. Regulamin przyznawania nagród Rektora określa tryb i zasady przyznawania tych nagród. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2016/2017 z dnia 30 maja 

2017 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

            Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

Egzemplarz nr …/2/2017/2018 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambyge3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambyge3da


Załącznik Nr 1  

do uchwały 18/2017/2018 

Senatu UKW  

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

Zasady przyznawania nagród Rektora UKW dla  

nauczycieli akademickich za działalność naukową 
 

§ 1 

Zasady i tryb przyznawania nagród Rektora za działalność naukową wprowadzone są w oparciu o art. 

155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 r., poz. 1842 z 

późn. zm.) 

§ 2 

1. Rektor UKW corocznie przyznaje nauczycielom akademickim nagrody finansowe za osiągnięcia 

naukowe i/lub twórcze, zwane dalej nagrodami. 

2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 

1) za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki,  

2) za osiągnięcia naukowe i/lub twórcze mające największy wpływ na ocenę parametryczną 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 

3. Podstawą określającą wysokość nagrody jest moduł stanowiący ½ minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznaje się 

nagrodę.  

4. Kandydatem do nagrody może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie na pełnym 

etacie, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 

5. W danym roku można otrzymać nagrodę tylko w jednej z dwóch kategorii wymienionych w ust. 2. 

 

§ 3 

 

Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki 

1. Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki 

przyznawane są za: 

1) uzyskanie tytułu profesora – nagroda w wysokości 3 modułów;  

2) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego – nagroda w wysokości 2 modułów; 

3) uzyskanie stopnia doktora na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej - nagroda 

w wysokości 1 modułu.  

2. Wnioski o nagrodę za uzyskanie stopni i tytułów na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 

kieruje dziekan nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub stopnia 

naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki), z zastrzeżeniem § 8. 

3. Nagrody przyznawane są nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub 

stopnia naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki). 

 

 

§ 4 

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne 

 

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne przyznawane są w trybie konkursowym i 

dotyczą tych osiągnięć, które mają największy pozytywny wpływ na ocenę parametryczną 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 



2. Jako osiągnięcia mogą być zgłaszane osiągnięcia naukowe i twórcze, zgodnie z kartą oceny 

jednostki określoną w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 

grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i 

uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2154) (zwanym dalej Rozporządzeniem).  

3. Każdemu osiągnięciu przypisywana jest odpowiednia liczba punktów, zgodnie z 

Rozporządzeniem. 

4. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w okresie ostatniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego wystąpienie z wnioskiem o przyznanie nagrody.  

5. Dane osiągnięcie może być podstawą do nagrody tylko dla jednego wniosku. 

6. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe.  

7. W przypadku nagrody zespołowej, poszczególni członkowie zespołu muszą być 

autorami/współautorami więcej niż 2/3 osiągnięć będących podstawą wniosku o nagrodę.  

8. Poszczególnym wydziałom przysługuje określona liczba modułów nagród, proporcjonalna do 

liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych i naukowych. Liczbę modułów przyznanych w danym roku poszczególnym 

wydziałom określa rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Nauki. 

9. Liczba modułów nagród ostatecznie przyznanych w danym roku dla pracowników 

poszczególnych wydziałów może być inna niż określona zgodnie z zasadami przedstawionymi 

w ust. 8, w zależności od aktywności naukowej pracowników wydziałów. 

10. Nagroda indywidualna może być przyznana jako nagroda:  

1) I stopnia - wysokość nagrody indywidualnej wynosi 3 moduły 

2) II stopnia - wysokość nagrody indywidualnej wynosi 2 moduły 

3) III stopnia - wysokość nagrody indywidualnej wynosi 1 moduł.  

11. Maksymalna wysokość nagrody zespołowej wynosi łącznie nie więcej niż 3 moduły dla 

zespołu liczącego dwie osoby, oraz nie więcej niż 4 moduły dla zespołu liczącego trzy lub 

więcej osób.  

12. W przypadku nagrody zespołowej część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie 

może przekraczać 2 modułów i nie może być mniejsza niż 20% przyznanej nagrody, 

13. Wysokość kwoty pieniężnej ustalonej nagrody zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 

14. Liczba modułów nagród przyznanych pracownikom samodzielnym (posiadającym tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego) i niesamodzielnym (nieposiadającym tytułu 

profesora lub stopnia doktora habilitowanego) w ramach wydziału powinna być 

proporcjonalna do liczby tych pracowników zatrudnionych na wydziale na stanowisku 

naukowo-dydaktycznym i naukowym. 

15. Z wnioskiem o nagrodę występuje osoba zainteresowana, bezpośredni przełożony lub dziekan.  

16. Wniosek należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, zawierającym liczbę punktów przypadających na każde osiągnięcie.  

17. Maksymalna liczba zgłoszonych osiągnięć powinna wynosić 3 osiągnięcia w przypadku 

wniosku o nagrodę indywidualną oraz 5 osiągnięć w przypadku wniosku o nagrodę 

zespołową, chyba że wydziałowa komisja ds. nauki określi dla danego wydziału inną liczbę i 

rodzaj możliwych do zgłoszenia osiągnięć. 

18. Wnioski wymagają zaopiniowania przez odpowiednie wydziałowe komisje ds. nauki. 

19. Dziekani przedstawiają rektorowi w terminie do dnia 31 maja danego roku, z zastrzeżeniem § 

8, zbiorczą listę rankingową kandydatów do nagród (załącznik nr 2), uwzględniając: 

1) nagrody indywidualne i zespołowe; 

2) propozycję podziału kwot między członków zespołów, w przypadku nagród 

zespołowych. 

3) liczbę pracowników samodzielnych i niesamodzielnych oraz podział modułów nagród 

między pracowników samodzielnych i niesamodzielnych. 

Lista rankingowa powinna obejmować listę kandydatów obejmującą nie więcej niż krotność 

1,5 liczby modułów przewidzianych dla danego wydziału, zgodnie z ust. 8. 



20. Wnioski dotyczące nagród podlegają zaopiniowaniu przez Rektorską Komisję ds. Nagród dla 

Nauczycieli Akademickich. 

 

§ 5 

 

1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody oraz o jej wysokości podejmuje Rektor. 

2. Rektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrody nauczycielom akademickim za wybitne 

osiągnięcia organizacyjne, w tym: uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz 

stopni w zakresie sztuki, a także inne działania, które bezpośrednio przyczyniły się do 

podniesienia kategorii naukowej jednostki.  

 

§ 6 

1. Przyznanie nagrody rektora w danym roku w kategorii określonej § 2 ust. 2 pkt 2 wyklucza 

możliwość przyznania w roku następnym tej samej osobie nagrody rektora w tej samej 

kategorii. 

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, rektor może przyznać nagrodę indywidualną 

lub zespołową z własnej inicjatywy, po zaopiniowaniu wniosku przez Rektorską Komisję ds. 

Nagród Naukowych.   

§ 7 

1. Nauczyciele akademiccy, którym przyznano nagrody otrzymują dyplomy. 

2. Dyplomy dotyczące nagród I stopnia za osiągnięcia naukowe i/lub twórcze wręczane są 

podczas inauguracji roku akademickiego.  

3. Kopię dyplomu i informację o wysokości nagrody przechowuje się w aktach osobowych 

nauczyciela akademickiego. 

§ 8 

1. W roku akademickim 2016/2017 stosownie z § 4 ust. 19 regulaminu Dziekani przedstawiają 

rektorowi w terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku zbiorczą listę rankingową kandydatów do 

nagród. 

2. Osoby, które uzyskały stopień  lub tytuł naukowy w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 

wejścia w życie niniejszego regulaminu mogą składać wnioski z pominięciem terminu 

określonego w § 3 ust. 2, jednak nie później niż do dnia 1 lipca 2017 r.   

 

  



Załącznik nr 1 

Wniosek o nagrodę Rektora UKW za osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne mające 

największy wpływ na ocenę parametryczną podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 

Imię i nazwisko kandydata: ………………………………….. 

Tytuł lub stopień naukowy: ………………………………….. 

Stanowisko: ……………………………….. 

Jednostka (instytut/wydział) ………………………………………. 

(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podać dane dotyczące wszystkich kandydatów) 

Wykaz osiągnięć* naukowych i twórczych kandydata (kandydatów) zgłoszonego do 

nagrody, z uwzględnieniem liczby punktów przypadających za każde osiągnięcie. 

Lp. Osiągnięcie (należy podać szczegóły dotyczące 
osiągnięcia, umożliwiające weryfikację liczby punktów, 

w przypadku publikacji – pełne dane bibliograficzne) 

Liczba przyznanych 
punktów  

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

 Razem:  

* maksymalna liczba zgłoszonych osiągnięć: 
 3 osiągnięcia w przypadku wniosku o nagrodę indywidualną, 
 5 osiągnięć w przypadku wniosku o nagrodę zespołową. 
 
(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podać proponowany udział poszczególnych 

członków zespołu w podziale nagrody) 

 
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody Rektora UKW. 
 
 
Podpis kandydata ………………………………..                                  Data: …………………... 
(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podpisy składają wszyscy kandydaci) 

 
Osoba zgłaszająca kandydata do nagrody Rektora UKW 
 
 
…………………………………………………………………………       Data: …………………… 
(tytuł/stopień naukowy; zajmowane stanowisko) 



Załącznik nr 2 

Lista rankingowa nauczycieli akademickich proponowanych do nagrody Rektora UKW 

w ramach Wydziału……………….. 

Lp. Imię i Nazwisko* Rodzaj 
nagrody 

(indywidualny 
/zespołowy) 

Łączna 
liczba 

punktów 

Proponowana 
liczba 

modułów 
nagród 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

 RAZEM:  

* w przypadku wniosku o nagrodę zespołową wymienić wszystkich członków zespołu 

Sumaryczna liczba proponowanych modułów nagród na wydziale nie może być większa niż 

1,5*liczba modułów wskazanych dla wydziału. 

A. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku naukowo-

dydaktycznym lub naukowym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego: ………(   %) (100*A/(A+B)) 

B. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku naukowo-

dydaktycznym lub naukowym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora 

habilitowanego: ………(   %) (100*B/(A+B)) 

C. Liczba modułów nagród proponowanych dla nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego: ………(   %) (100*C/(C+D)) 

D. Liczba modułów nagród proponowanych dla nauczycieli akademickich 

nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego: ………(   %) 

(100*D/(C+D)) 

Należy dążyć do sytuacji gdy %A = %C, oraz %B=%D (§ 4 ust. 11 regulaminu) 

 

Podpis Dziekana …………………………………………….  Data …………………….. 

(do listy należy dołączyć wyciąg z protokołu posiedzenia wydziałowej komisji ds. nagród) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Wniosek o nagrodę Rektora UKW za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów      

i stopni  w zakresie sztuki 

 

Imię i nazwisko kandydata:………………………………………………………….. 

Stanowisko: ………………………………………………………………… 

Jednostka (instytut/wydział):………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                      WNIOSKUJĘ 

 o przyznanie nagrody za uzyskanie ………………………………………………………… 

                                                         (tytuł/stopień naukowy, tytuł/stopień w zakresie sztuki) 

 

dla pana/pani ……………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                       

……………………………………………………… 

                                                                               (data i podpis Dziekana) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody Rektora UKW. 

 

Podpis kandydata………………………………………………………………………………. 

Data: ………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do uchwały 18/2017/2018 

Senatu UKW  

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

 

Zasady przyznawania nagród Rektora UKW dla  

nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną 
 

 

1. Wysokość środków na nagrody za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną określana 

jest w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu. 

2. Środki na nagrody są rozdzielane na jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników 

będących nauczycielami akademickimi przez Rektora proporcjonalnie do liczby 

nauczycieli akademickich, przy czym 30% całości środków wymienionych w pkt 1 

pozostaje w gestii Rektora
1
. 

3. Decyzję o przyznaniu nagrody za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną podejmuje 

Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji ds. Nagród lub z własnej inicjatywy. 

4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w której zatrudnieni są nauczyciele 

akademiccy  przedstawia Uczelnianej Komisji ds. Nagród listę nauczycieli proponowanych 

do nagrody za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną wraz ze szczegółową 

informacją odnoszącą się do działalności nauczyciela akademickiego w roku akademickim 

poprzedzającym rok przyznania nagrody - zgodnie z tabelą nr  1 (załącznik nr 1) oraz 

tabelą nr 2 (załącznik nr 2) oraz z wysokością proponowanej nagrody w ramach środków 

przypadających na daną jednostkę organizacyjną. 

5. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie osobom, które są na moment przyznawania 

nagrody zatrudnione co najmniej trzy lata w UKW jako podstawowym miejscu pracy. 

6. Nagrody nie mogą otrzymać osoby ocenione negatywnie w ostatniej ocenie pracowników. 

7. W skład Uczelnianej Komisji ds. Nagród za działalność dydaktyczną i organizacyjną 

wchodzą: prorektor ds. finansów i organizacji jako jej przewodniczący, prorektor ds. 

studenckich i jakości kształcenia, prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz przedstawiciele 

ogólnouczelnianych związków zawodowych. 

8. Nauczyciel akademicki może w tym samym roku otrzymać jedynie jedną nagrodę Rektora: 

albo za działalność naukową, albo za działalność dydaktyczną, albo za działalność 

organizacyjną. 

9. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie przyznawania nagród rektorskich za 

działalność dydaktyczną oraz organizacyjną w odniesieniu do pracowników naukowych, 

naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych określa prorektor ds. finansów i organizacji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 W roku 2017 dodatkowo wydziały, które uzyskały w tym roku kategorię A, mają zwiększoną pulę nagród o kwotę 5000 zł 

każdy. 



 
 
 
Załącznik nr 1 
 

Tabela 1. Ocena punktowa działalności organizacyjnej  

1.  Uzyskanie zewnętrznego grantu naukowego
2
 w ocenianym okresie 40 

2.  

Przygotowanie lub udział w pracach zespołu przygotowującego wniosek o 

zewnętrzny projekt badawczy (dotyczy projektów, o których mowa w 

przypisie 1) 

5 

3.  Funkcja promotora w zakończonym przewodzie doktorskim  15 

4.  Funkcja promotora w otwartym przewodzie doktorskim  7 

5.  Funkcja promotora pomocniczego w zakończonym przewodzie doktorskim  8 

6.  Funkcja promotora pomocniczego w otwartym przewodzie doktorskim  4 

7.  Recenzja w postępowaniu o stopień lub tytuł naukowy w ocenianym okresie 10 

8.  
Recenzja projektu naukowego w ocenianym okresie (dotyczy projektów, o 

których mowa w przypisie 1) 
2 

9.  
Recenzja publikacji w czasopiśmie lub rozdziału w monografii (wg definicji 

MNiSW) 

0,1  punkty 

czasopisma lub 

rozdziału w 

monografii wg 

oceny 

parametrycznej 

10.  Recenzja monografii  

0,1  punkty za 

monografię wg 

oceny 

parametrycznej 

11.  
Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej, udział w 

międzynarodowym konkursie lub festiwalu artystycznym 
4  

12.  
Referat wygłoszony na krajowej konferencji naukowej, udział w krajowym 

konkursie lub festiwalu artystycznym 
1 

13.  Zdobycie wyróżnień i nagród naukowych, artystycznych 

3 punkty za 

każde 

wyróżnienie/nag

rodę 

14.  Zagraniczne staże naukowe trwające łącznie powyżej czterech tygodni 
0,5  liczba 

tygodni 

15.  Recenzowana publikacja oryginalna w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW 1  

16.  Tworzenie/współtworzenie bibliograficznych baz danych 4 

17.  
występowanie w roli eksperta naukowego, powołanego przez instytucje 

pozauczelniane ogólnopolskie 
3 

18.  
występowanie w roli eksperta naukowego, powołanego przez instytucje 

pozauczelniane zagraniczne lub międzynarodowe 
10 

                                                           
2 Dotyczy projektów realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub 

dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 
1933) , a także projektów badawczych, na które uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie, realizowanych w ramach 
programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”, ogłoszonych na 
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz projektów w uczelni akademickiej 
realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie, na projekty 
realizowane w ramach działań 1–3 III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, a także projektów 
realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez uczelnię akademicką samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które 
uczelnia akademicka otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach 
zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w tym projekty realizowane w 
ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020”. 
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Rektor 50 

2.  Prorektor 40 

3.  Dziekan 30 

4.  Prodziekan 20 

5.  Dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu 15 

6.  Dyrektor/Zastępca Dyrektora Biblioteki, Kierownik/ Zastępca Kierownika 

Studium: Języków Obcych (SJO), Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) 
15 

7.  Pełnomocnik Rektora 10 

8.  Kierownik studiów doktoranckich/katedry/zakładu/oddziału Biblioteki, 

kierownik/zastępca kierownika zespołu językowego 
5 

9.  Kierownik studiów podyplomowych 5 

10.  Przewodniczący komisji senackiej 8 

11.  Przewodniczący rad/komisji powołanych przez Rektora, przewodniczący 

uczelnianych org. zw. zawodowych 
6 

12.  Członek komisji senackiej  2 

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

uczestniczący w ich pracach 
2 

14.  Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, przewodniczący komisji etyki, 

rzecznik dyscyplinarny 
8 

15.  Członek komisji dyscyplinarnej, członek komisji etyki 3 

16.  Przewodniczący Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach 10 

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

18.  Przewodniczący komisji wydziałowej, komisji jednostki pozawydziałowej 4 

19.  Przewodniczący wydziałowych org. zw. zawodowych 4 

20.  Członek komisji wydziałowej/jednostki pozawydziałowej czynnie 

uczestniczący w jej pracach 
1 

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

uczestniczący w jej pracach 
1 

22.  Opiekun roku 2 

23.  Koordynator programu ERASMUS 3 

24.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej powołanej w związku z rekrutacją 
3 

25.  Sekretarz komisji rekrutacyjnej 3 

26.  Członek komisji lub zespołu rekrutacyjnego, członek komisji egzaminacyjnej 

powołanej w związku z rekrutacją 
3 

27.  Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 20 
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Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 10 

29.  Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej 10 

30.  Członek Polskiej Akademii Nauk 7 

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

Komisji Polskiej Akademii Umiejętności 
5 

32.  Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 

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

34.  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 

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

36.  Członek Rady Młodych Naukowców 10 

37.  Przewodniczący zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, 40 



organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą 

co najmniej z 10 państw 

38.  Członek władz zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, 

organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą 

co najmniej z 10 państw 

20 

39.  Redaktor naczelny czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal 

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

(ERIH) 

40 

40.  Redaktor czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation 

Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH) 
20 

41.  Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady 

programowej/naukowej/artystycznej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy 

JCR lub ERIH, itp. – ranga międzynarodowa 

20 

42.  Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady 

programowej/naukowej/artystycznej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy 

JCR, itp. – ranga krajowa 

10 

43.  Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej/artystycznej, 

redaktor czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga międzynarodowa 
10 

44.  Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej/artystycznej, 

redaktor czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa 
5 

45.  Przewodniczący zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie 

kierunku) 
15 

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

47.  Przewodniczący zespołu nowelizującego program studiów na kierunku (w tym 

nowej specjalności) 
6 

48.  Członek zespołu nowelizującego program studiów na kierunku (w tym nowej 

specjalności) 
2 

49.  Koordynator planów zajęć dydaktycznych na wydziale/jednostce 

pozawydziałowej 
8 

50.  Administrator strony internetowej wydziału/jednostki organizacyjnej 4 

51.  Koordynator planów zajęć dydaktycznych w instytucie/katedrze/zespole 

językowym 
4 

52.  Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej 

konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp. 

Dyrektor artystyczny międzynarodowych konkursów, festiwali artystycznych 

10 

53.  Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej 

konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp. 

Dyrektor artystyczny krajowych konkursów, festiwali artystycznych 

7 

54.  Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej 

konferencji, sympozjum, seminarium, targów, festiwali i konkursów 

artystycznych, koncertów, wystaw itp. 
7 

55.  Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, 

sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp. 
3 

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

naukowego, edukacyjnego lub organizacyjnego 

1 pkt za 

każde 25 

tys. zł 

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

ekspertyzy, projektu finansowanego przez podmioty instytucjonalne i 

gospodarcze 

1 pkt za 

każde 10 

tys. zł 

58.  Kierownik centrum lub laboratorium edukacyjnego 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.  Opiekun pracowni naukowej, dydaktycznej lub edukacyjnej 3 

60.  Inne rodzaje aktywności organizacyjnej – wskazane przez nauczyciela, 

dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej, dziekana lub Rektora 

2 punkty za 

każdą 

aktywność 

(nie więcej 

niż 15) 

61.  Uzyskanie wyróżnień i nagród organizacyjnych   5 pkt za każde 

wyróżnienie (z 

wyjątkiem 

nagród 

wewnętrznych 

UKW) 

62.  Członek komisji w postępowaniu o tytuł profesora 
2 

63.   Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora habilitowanego 
2 

64.   Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora 
2 

65.   Działalność w zakresie popularyzacji: nauki lub sztuki, nauki języków obcych, 

kultury fizycznej i sportu (wykłady, odczyty, warsztaty, publikacje 

popularnonaukowe, warsztaty artystyczne, imprezy sportowe itp.), 

2 punkty za 

każdą 

aktywność 

(nie więcej 

niż 16) 

66.   Koordynator realizacji umowy o współpracy międzynarodowej 
4 

67.   Stanowisko profesora wizytującego w innej uczelni 
4 



Tabela 2. Ocena punktowa działalności dydaktycznej 

 

Lp. Kategoria Liczba punktów 

1.  

Wykład z przedmiotu realizowanego 

po raz pierwszy w roku 

akademickim poprzedzającym rok 

przyznania nagrody przez 

nauczyciela akademickiego 

0,5 punktu za każdą godzinę wykładów w języku 

polskim 

1,5 punktu za każdą godzinę wykładów w języku 

obcym (nie dotyczy wykładów na kierunkach 

neofilologicznych)  

1,5 punktu za każdą godzinę w systemie e-

learnigu 

2.  

Ćwiczenia z przedmiotu 

realizowanego po raz pierwszy w 

roku akademickim poprzedzającym 

rok przyznania nagrody przez 

nauczyciela akademickiego 

0,1 punktu za każdą godzinę* ćwiczeń  w języku 

polskim 

0,3 punktu za każdą godzinę* ćwiczeń w języku 

obcym (nie dotyczy zajęć na kierunkach 

neofilologicznych i lektoratów) 

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

learnigu 

*godziny w programie studiów dla jednej grupy 

3.  Opiekun koła naukowego 

Do 6 punktów – 2 pkt. za opiekę + 0,2 punktu za 

każde doniesienie w materiałach zjazdu, 

konferencji lub sympozjum członka koła 

4.  

Opracowania i pomoce dydaktyczne 

(np. podręczniki, skrypty,  materiały 

do e-learning-u, pomoce 

dydaktyczne na stronach WWW, 

itp.)  

wydany podręcznik – 20 punktów, wydany skrypt 

- 7 punktów, pozostałe po 1 punkcie 

5.  
Opracowanie kursu e-learning-

owego przedmiotu 
10 punktów 

6.  

Odbycie kursów, staży, szkoleń itp. 

podnoszących kompetencje 

dydaktyczne i zawodowe 

Do 10 punktów – po 1 punkcie za każdy kurs 

7.  
Zdobycie wyróżnień i nagród 

dydaktycznych  
3 punkty za każde wyróżnienie/nagrodę 

8.  

Inne rodzaje aktywności 

dydaktycznej i zawodowej – 

wskazane przez nauczyciela, 

kierownika jednostki 

organizacyjnej, Dziekana lub 

Rektora  

Do 10 punktów – po 1 punkcie za wskazaną 

aktywność 

9.  

Ukończenie studiów 

podyplomowych, uzyskanie 

uprawnień trenera/instruktora 

5 punktów 

10.  Ukończenie studiów III stopnia 8 punktów 

11.  
Ocena przez studentów działalności 

dydaktycznej 

3 punkty za ocenę powyżej 4.0; 5 punktów za 

ocenę powyżej 4.5. 

 

 
 

 


