
          Załącznik nr 24 do zarządzenia Nr 266 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku 

Pracownicy badawczy 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 300 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

3 publikacje; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

 Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 

Profesor UMK 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 300 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) –  

3 publikacje; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

 Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 



 

 

 

Adiunkt 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 200 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

2 publikacje; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

 Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 

Asystent 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 100 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

1 publikacja; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

 Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 



 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 210 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

2 publikacje; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) pozytywna ocena zajęć na podstawie ankiet 

studentów; 

2) pozytywna ocena zajęć na podstawie hospitacji 

przez przełożonego. 

Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 

Profesor UMK 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 210 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

2 publikacje; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) pozytywna ocena zajęć na podstawie ankiet 

studentów; 

2) pozytywna ocena zajęć na podstawie hospitacji 

przez przełożonego. 

Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 

Adiunkt 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną: 

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 140 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

1 publikacja; 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) pozytywna ocena zajęć na podstawie ankiet 

studentów; 

2) pozytywna ocena zajęć na podstawie hospitacji 

przez przełożonego. 

Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 



 

 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 

Asystent 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) liczba punktów za publikacje naukowe według 

Bibliometrii UMK – 70 pkt; 

2) liczba publikacji w czasopismach o punktacji ≥ 

70 pkt. według listy MNiSW (jako współautor) – 

0 publikacji; 

3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych – złożenie wniosku o grant lub 

uzyskanie finansowania badań. 

Wymagania minimalne na ocenę pozytywną:  

1) pozytywna ocena zajęć na podstawie ankiet 

studentów; 

2) pozytywna ocena zajęć na podstawie hospitacji 

przez przełożonego. 

Wypełnienie przynamniej trzech z podanych 

kryteriów: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym oraz administracją 

państwową i samorządową. 



 

Pracownicy dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

 Ocena ekspercka obejmująca:  

1) zajęcia dydaktyczne; 

2) autorskie materiały i metody dydaktyczne; 

3) osiągnięcia dydaktyczne; 

4) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

studentów i doktorantów; 

5) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

przełożonych; 

6) promowanie i udział w dyplomowaniu studentów; 

7) kształcenie i promowanie kadry. 

Ocena ekspercka wspomagana następującymi 

kryteriami: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

oraz administracją państwową i samorządową. 

Profesor UMK 

  Ocena ekspercka obejmująca:  

1) zajęcia dydaktyczne; 

2) autorskie materiały i metody dydaktyczne, 

3) osiągnięcia dydaktyczne; 

4) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

studentów i doktorantów; 

5) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

przełożonych; 

6) promowanie i udział w dyplomowaniu studentów; 

7) kształcenie i promowanie kadry. 

Ocena ekspercka wspomagana następującymi 

kryteriami: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

oraz administracją państwową i samorządową. 

Adiunkt 

 Ocena ekspercka obejmująca:  

1) zajęcia dydaktyczne; 

2) autorskie materiały i metody dydaktyczne; 

3) osiągnięcia dydaktyczne; 

4) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

studentów i doktorantów; 

5) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

przełożonych; 

6) promowanie i udział w dyplomowaniu studentów. 

Ocena ekspercka wspomagana następującymi 

kryteriami: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych, 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 



 

 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

oraz administracją państwową i samorządową. 

Asystent 

 Ocena ekspercka obejmująca:  

1) zajęcia dydaktyczne; 

2) autorskie materiały i metody dydaktyczne; 

3) osiągnięcia dydaktyczne; 

4) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

studentów i doktorantów; 

5) ocenę zajęć dydaktycznych dokonaną przez 

przełożonych. 

Ocena ekspercka wspomagana następującymi 

kryteriami: 

1) pełnienie funkcji na Wydziale i Uniwersytecie; 

2) udział w organizacji konferencji; 

3) udział w kolegiach i komisjach; 

4) udział w pracach organizacyjnych  

i popularyzatorskich; 

5) członkostwo w gremiach naukowych; 

dydaktycznych, organizacyjnych i pełnione  

w nich funkcje; 

6) członkostwo w organizacjach i towarzystwach 

naukowych i pełnione w nich funkcje; 

7) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

oraz administracją państwową i samorządową. 


