Tabela poziomów wymagań według stanowisk
Stanowisko

Asystent

Adiunkt
posiadający
stopień
naukowy
doktora

Adiunkt
posiadający
stopień
naukowy
doktora habilitowanego lub
prof. nadzw.
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Poziom wymagań na ocenę dostateczną
Działalność dydaktyczna
1. Otrzymał ocenę negatywną, z co najwyżej jednej
hospitacji, a kolejne hospitacje wykazały poprawę.
Współautorstwo 2 publikacji z LF, w tym jednej za 2. Arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich
przynajmniej 32 pkt. (lub patentu).
przeprowadzonych
badań
ankietowych
W okresie przejściowym, ocena w 2013r., współstudentów była nie mniejsza od 3,50.
autorstwo 2 publikacji z LF za przynajmniej 27 3. Prowadził działalność w zakresie popularyzacji
punktów (lub patentu). Punktacja wg listy MNiSW
nauki i techniki.
obowiązującej do 17.09.2012.
4. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej jeszcze jednym elemencie
spośród wymienionym w pkt. 10. ZW 59/2012.
Współautorstwo 2 publikacji z LF, w tym jednej za
przynajmniej 32 pkt. (lub patentu) oraz osobisty
aktywny udział w konferencji naukowej o zasięgu
międzynarodowym (wygłoszenie komunikatu lub
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-3 w ocenie
prezentacja plakatu).
działalności asystenta.
W
okresie
przejściowym,
ocena
w 2013r.,
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i10j, aktywspółautorstwo 2 publikacji z LF za przynajmniej 27
wności w co najmniej jeszcze 2 elementach spośród
pkt. (lub patentu), osobisty aktywny udział w konwymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.
ferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym
(wygłoszenie komunikatu lub prezentacja plakatu).
Punktacja wg listy MNiSW obowiązującej do
17.09.2012.
Działalność naukowa

Współautorstwo 2 publikacji z LF, w tym jednej za
przynajmniej 32 pkt. (lub patentu), co najmniej jedno
wystąpienie o grant, osobisty aktywny udział
w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym
(wygłoszenie komunikatu, wykładu lub prezentacja
plakatu).
W okresie przejściowym, ocena w 2013r.,
współautorstwo 2 publikacji z LF za przynajmniej 27
pkt. (lub patentu), co najmniej jedno wystąpienie
o grant,
osobisty aktywny udział w konferencji
naukowej o zasięgu międzynarodowym (wygłoszenie
komunikatu, wykładu lub prezentacja plakatu).
Punktacja wg listy MNiSW obowiązującej do
17.09.2012.

1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-3 w ocenie
działalności asystenta.
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j,
aktywność w co najmniej jeszcze 3 elementach
spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.

Działalność organizacyjna

Aktywność przynajmniej w 1
obszarze
działalności
organizacyjnej wymienionym w pkt. 12.
ZW 59/2012.

Aktywność przynajmniej w 2 obszarach działalności organizacyjnej
wymienionych w pkt. 12. ZW
59/2012.

Aktywność przynajmniej w 3
obszarach działalności organizacyjnej wymienionych w pkt. 12.
ZW 59/2012.

Wykładowca

Starszy
wykładowca

Docent
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1. Nie otrzymał oceny negatywnej z hospitacji.
2. Arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich
przeprowadzonych badań ankietowych studentów
była nie mniejsza od 3,70.
3. Prowadził działalność w zakresie popularyzacji
nauki i techniki.
4. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j,
aktywność w co najmniej jeszcze 2 elementach
spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-3 w ocenie
działalności wykładowcy.
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j,
aktywność w co najmniej jeszcze 3 elementach
spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-3 w ocenie
działalności wykładowcy.
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j,
aktywności w co najmniej jeszcze 4 elementach
spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.

Jak asystent

Jak adiunkt
ze stopniem doktora

Jak adiunkt
ze stopniem dra hab.
lub prof. na dzw.

Stanowisko

Asystent

Współautorstwo 2 publikacji z LF za
przynajmniej 32 pkt. (lub patentów).
Punktacja
wg
listy
MNiSW
obowiązującej do 17.09.2012.

Adiunkt
posiadający
stopień
naukowy
doktora

Współautorstwo 2 publikacji z LF za
przynajmniej 32 pkt. (lub patentów)
oraz osobisty aktywny udział w konferencji
naukowej
o
zasięgu
międzynarodowym
(wygłoszenie
komunikatu lub prezentacja plakatu).
Punktacja
wg
listy
MNiSW
obowiązującej do 17.09.2012.

Adiunkt
posiadający
stopień
naukowy
doktora habilitowanego,
prof. nadzw.

Współautorstwo 2 publikacji z LF za
przynajmniej 32 pkt. (lub patentów),
co najmniej jedno wystąpienie o grant
oraz
osobisty
aktywny
udział
w konferencji naukowej o zasięgu
międzynarodowym
(wygłoszenie
komunikatu lub prezentacja plakatu).
Punktacja
wg
listy
MNiSW
obowiązującej do 17.09.2012.

Wykładowca
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Działalność naukowa

Poziom wymagań na ocenę dobrą
Działalność dydaktyczna
1. Otrzymał oceny, co najmniej pozytywne ze wszystkich hospitacji.
2. Arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich przeprowadzonych badań
ankietowych studentów była większa od 3,75.
3. Prowadził działalność w zakresie popularyzacji nauki i techniki.
4. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej
jeszcze jednym elemencie spośród wymienionych w punkcie 10. ZW
59/2012 oraz dodatkowo przejawił aktywność w przynajmniej jednej spośród
niżej wymienionych działalności:
5. Współuczestnictwo w opracowaniu, co najmniej jednego nowego wykładu i materiałów dydaktycznych do tego wykładu opublikowanych w
postaci wydrukowane lub elektronicznej w sieci komputerowej Instytutu
Fizyki.
6. Opracowanie i udostępnianie na bieżąco w formie papierowej lub
elektronicznej materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć.
7. Prowadzenie strony www na serwerze Instytutu Fizyki, na której
publikowano na bieżąco informacje i materiały dydaktyczne do
prowadzonych zajęć.
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-3 w ocenie działalności asystenta.
2. Wykazał aktywność w przynajmniej jednym elemencie spośród
wymienionych w pkt. 5-7 kryteriów oceny asystenta.
3. Wykazał, oprócz pkt. 10c, 10d i 10j, aktywności w co najmniej jeszcze
dwóch elementach spośród wymienionych w punkcie 10. ZW 59/2012.

Spełnia wymagania określone powyżej dla adiunkta

1. Przejawił aktywność

w przynajmniej jednym elemencie spośród

Działalność organizacyjna

Aktywność przynajmniej w 2
obszarach działalności organizacyjnej wymienionych w
pkt. 12. ZW 59/2012 lub
bardzo
intensywna
aktywność
w
mniejszej
liczbie
obszarów,
w szczególności
pełnienie
funkcji z wyboru.

Aktywność przynajmniej w 4
obszarach
działalności
organizacyjnej
wymienionych w pkt. 12.
ZW 59/2012 lub bardzo
intensywna aktywność w
mniejszej liczbie obszarów,
w szczególności
pełnienie
funkcji z wyboru.
Aktywność przynajmniej w 5
obszarach działalności organizacyjnej wymienionych w
pkt. 12. ZW 59/2012 lub
bardzo
intensywna
aktywność
w
mniejszej
liczbie obszarów, w szczególności pełnienie funkcji z
wyboru.
Jak asystent

Starszy
wykładowca

Docent
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wymienionych w pkt. 5-7 kryteriów oceny asystenta.
2. Otrzymał oceny, co najmniej pozytywne ze wszystkich hospitacji.
3. Arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich przeprowadzonych badań
ankietowych studentów była nie mniejsza od 4,00.
4. Prowadził działalność w zakresie popularyzacji nauki i techniki.
5. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej jeszcze
2 elementach spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-4 w ocenie działalności
wykładowcy
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej
jeszcze 3 elementach spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012..
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-4 w ocenie działalności
wykładowcy
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej
jeszcze 3 elementach spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.

Jak adiunkt ze stopniem dra

Jak adiunkt ze stopniem dra
hab.
lub prof. nadzw.

Poziom wymagań na ocenę wyróżniającą
Stanowisko

Działalność naukowa

Działalność dydaktyczna
1. Otrzymał oceny pozytywne lub wyjątkowo pozytywne ze wszystkich hospitacji.
2. Arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich przeprowadzonych badań ankietowych
studentów była większa od 4,30.
3. Prowadził działalność w zakresie popularyzacji nauki i techniki.
4. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w przynajmniej jednym elemencie
spośród wymienionych w punkcie 10. ZW 59/2012

Asystent

Adiunkt
posiadający
stopień
naukowy
doktora
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Współautorstwo 4 publikacji z
LF za przynajmniej 32 pkt.
(lub patentów), osobisty aktywny udział w konferencji
naukowej
o
zasięgu
międzynarodowym
(wygłoszenie komunikatu lub prezentacja plakatu) oraz udział w
realizacji grantu.
Punktacja według listy MNiSW
obowiązującej do 17.09.2012.

Współautorstwo 4 publikacji z
LF za przynajmniej 32 pkt.
(lub patentów), osobisty aktywny udział w konferencji
naukowej
o
zasięgu
międzynarodowym
(wygłoszenie komunikatu lub
prezentacja plakatu)
oraz
udział w realizacji grantu.
Punktacja według listy MNiSW
obowiązującej do 17.09.2012.

oraz dodatkowo wykazał aktywność w przynajmniej jednej spośród niżej wymienionych
działalności:
5. Opracowanie lub udział w opracowaniu nowego wykładu i materiałów
dydaktycznych do niego w postaci wydrukowanej lub elektronicznej opublikowanych w sieci komputerowej Instytutu Fizyki.
6. Opracowanie lub udział w opracowaniu skryptu w postaci wydrukowanej lub
elektronicznej opublikowanego w sieci komputerowej Instytutu Fizyki lub na
platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
7. Opracowanie lub udział w opracowaniu podręcznika akademickiego
opublikowanego w wydawnictwie o zasięgu co najmniej krajowym.
8. Autorstwo lub współautorstwo artykułu w czasopiśmie o charakterze
dydaktycznym i zasięgu, co najmniej krajowym.
9. Opracowanie i udostępnianie na bieżąco – w formie papierowej lub
elektronicznej – materiałów dydaktycznych do prowadzonych przez siebie zajęć.
10. Prowadzenie własnej strony internetowej na serwerze Instytutu Fizyki,
aktualizowanej na bieżąco, na której publikowano informacje i materiały
dydaktyczne do prowadzonych zajęć.

1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-3 w ocnie działalności asystenta.
2. Wykazał, za wyjątkiem punktów 10c, 10d i 10j, aktywności w co najmniej jeszcze 2
elementach spośród wymienionych w punkcie 10. ZW 59/2012.
3. Przejawił aktywność w przynajmniej 2 elementach spośród wymienionych w pkt. 5-10
kryteriów oceny asystenta.

Działalność
organizacyjna

Aktywność przynajmniej w 3 obszarach
działalności
organizacyjnej
wymienionych w pkt.
12. ZW 59/2012 lub
bardzo intensywna
aktywność w
mniejszej liczbie
obszarów, w
szczególności
pełnienie funkcji z
wyboru.

Aktywność
przynajmniej w 6
obszarach działalności
organizacyjnej
wymienionych w pkt.
12. ZW 59/2012 lub
bardzo intensywna
aktywność w
mniejszej liczbie
obszarów, w
szczególności
pełnienie funkcji z
wyboru.

Adiunkt
posiadający
stopień naukowy
doktora habilitowanego,
prof. nadzw.

Współautorstwo 4 publikacji z
LF za przynajmniej 32 pkt.
(lub patentów), osobisty aktywny udział w konferencji
naukowej
o
zasięgu
międzynarodowym
(wygłoszenie komunikatu lub
prezentacja
plakatu)
oraz
realizacja jednego projektu
badawczego za minimum 100
tys. zł.
Pełnienie funkcji promotora w
przewodzie doktorskim.
Punktacja według listy MNiSW
obowiązującej do 17.09.2012.

Spełnia wymagania określone powyżej dla adiunkta

Aktywność przynajmniej w 7 obszarach
działalności
organizacyjnej
wymienionych w pkt.
12. ZW 59/2012 lub
bardzo intensywna
aktywność w
mniejszej liczbie
obszarów, w
szczególności
pełnienie funkcji
z wyboru.

1. Przejawił aktywność w przynajmniej jednym elemencie spośród wymienionych w pkt.
5-10 kryteriów oceny asystenta.
Wykładowca

2. Otrzymał oceny pozytywne lub wyjątkowo pozytywne ze wszystkich hospitacji.
3. Arytmetyczna średnia ocen ze wszystkich przeprowadzonych badań ankietowych studentów była nie mniejsza od 4,50.

Jak asystent

4. Prowadził działalność w zakresie popularyzacji nauki i techniki.
5. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co
Starszy
wykładowca

Docent
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najmniej jeszcze 2
elementach spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.
1. Przejawił aktywność w przynajmniej 2 elementach spośród wymienionych w pkt. 5-10
kryteriów oceny asystenta.
2. Spełnia wymagania określone w pkt. 2-4 w ocenie działalności wykładowcy.
3. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej jeszcze 3
elementach spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.
1. Spełnia wymagania określone w pkt. 1-2 w ocenie działalności starszego wykładowcy.
2. Wykazał, oprócz punktów 10c, 10d i 10j, aktywność w co najmniej jeszcze 3
elementach spośród wymienionym w punkcie 10. ZW 59/2012.

Jak adiunkt ze
stopniem dra
Jak adiunkt ze
stopniem dra hab.,
prof. nadzw.

