
Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/DO/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 maja 2017 r. w 

sprawie uzupełnienia kryteriów dla postępowania awansowego i kryteriów oceny okresowej pracowników WPiA 

 

 

Dodatkowe kryteria oceny okresowej pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu  

Założenia: 

1. Ocena okresowa pracownika naukowo-dydaktycznego dokonywana jest raz na cztery lata. 

 

 

Dodatkowe kryteria oceny Działalność dydaktyczna Działalność organizacyjna 

i promocyjna 

Parametry oceny Parametr 1 Parametr 2 

Asystent Ocena pozytywna 

 

Minimum  

15 pkt. 

Adiunkt Ocena pozytywna 

 

Minimum  

15 pkt. 

 

Profesor nadzwyczajny 

 

Ocena pozytywna 

 

 

Minimum  

15 pkt. 

 

Profesor zwyczajny 

 

Ocena pozytywna 

 

 

Minimum  

15 pkt. 
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Szczegółowe dodatkowe kryteria oceny okresowej:  

1. Działalność dydaktyczna (pozytywna: 9 pkt.; dobra: 11 pkt.; wyróżniająca: 13 pkt.): 

a) wyniki ankiet studentów: do 10 pkt. (średni ważony wynik ankiety x 2). 

b) wynik hospitacji: do 5 pkt. 

2. Działalność organizacyjna i promocyjna: 

a) członkostwo w międzynarodowych komitetach i towarzystwach naukowych – 10 pkt. 

b) członkostwo w krajowych komitetach i towarzystwach naukowych – 5 pkt. 

c) członkostwo w radzie programowej (naukowej) zagranicznych instytucji naukowo-badawczych – 8 pkt. 

d) członkostwo w radzie programowej (naukowej) krajowych instytucji naukowo-badawczych – 4 pkt.  

e) członkostwo w radzie redakcyjnej zagranicznego czasopisma naukowego – 8 pkt. 

f) członkostwo w radzie programowej (naukowej) zagranicznego czasopisma naukowego – 6 pkt. 

g) funkcja redaktora naczelnego punktowanego czasopisma naukowego – 8 pkt. 

h) funkcja zastępcy redaktora naczelnego punktowanego czasopisma naukowego – 6 pkt. 

i) funkcje członka rady redakcyjnej punktowanego czasopisma naukowego – 4 pkt. 

j) funkcja członka rady programowej (naukowej) punktowanego czasopisma naukowego – 3 pkt. 

k) funkcja sekretarza rady redakcyjnej punktowanego czasopisma naukowego – 5 pkt. 

l) funkcja przewodniczącego, członka lub rzecznika dyscyplinarnego na szczeblu uniwersyteckim i 

ogólnopolskim – 6 pkt. 

m) funkcja przewodniczącego lub członka komisji egzaminacyjnych zawodów prawniczych – 6 pkt. 

n) funkcja opiekuna studenckiego koła naukowego, przy czym punkty przyznawane są za opiekę tylko nad 

jednym kołem naukowym – 6 pkt. 

o) funkcje organizacyjne na Uniwersytecie oraz Wydziale – 12 pkt. 

p) funkcja przewodniczącego komisji uniwersyteckiej lub wydziałowej – 5 pkt. 
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q) funkcja członka komisji uniwersyteckiej lub wydziałowej – 3 pkt. 

r) udział w przedsięwzięciach promujących Wydział (Festiwal Kultury i Nauki UMK, Młodzieżowa Akademia 

 Prawa, Dni Praktyk Prawniczych, Dni Adaptacyjne, etc.) – 5 pkt. 

s) funkcja kierownika naukowego konferencji międzynarodowej 8 pkt. 

t) funkcja kierownika naukowego konferencji krajowej 5 pkt. 

u) funkcja sekretarza naukowego konferencji międzynarodowej – 6 pkt. 

v) funkcja sekretarza naukowego konferencji krajowej – 3 pkt. 

 


