
                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 109/2012 z dnia 31.12.2012 r. 
 

 

ZASADY 
PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU  
  

  

Na podstawie art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 
1365 z późn. zm.) oraz § 83 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
wprowadzam następujące zasady okresowej  oceny nauczycieli akademickich: 

  

 § 1 
1. Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonują podmioty określone w Statucie 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
2. Bezpośrednią odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność informacji przygotowanych dla 

potrzeb okresowej  oceny ponosi oceniany  nauczyciel akademicki.  

 

§ 2 
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku asystenta, jak też zatrudnieni na 

stanowisku adiunkta, którzy posiadają stopień naukowy doktora, oceniani są raz do roku. 
Ocenie podlega nauczyciel akademicki (asystent, adiunkt), który przepracował w roku, za  
który podlega ocenie co najmniej 8 miesięcy. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego posiadający 
stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zatrudnieni na stanowisku  adiunkta 
posiadający   stopień   naukowy doktora habilitowanego  oceniani są co dwa lata. 

3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku  profesora zwyczajnego posiadający 
tytuł naukowy profesora  podlegają ocenie raz na cztery lata. 

4. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku starszego wykładowcy, wykładowcy, 
lektora i instruktora podlegają ocenie co dwa lata.   

 

§ 3 

Do okresu stanowiącego podstawę oceny, o której mowa w § 2, nie wlicza się okresu 
nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie 
wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub 
służby zastępczej.  

 

§ 4 
1. Dziekan wydziału może zawnioskować aby dokonać oceny nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego na wydziale, po upływie krótszego okresu niż określony w pkt.2 i 3 § 2.  

2. Wniosek, o którym mowa wyżej, Dziekan wydziału kieruje do Prorektora ds. Nauki.  



§ 5 
Szczegółowe kryteria i punktacja okresowej oceny nauczycieli akademickich  zawarte są w 
Załączniku nr 1 do niniejszych zasad. 

 

§ 6 
Ocena przeprowadzana jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu 
informatycznego. 

 

§ 7 
Elektroniczny arkusz oceny wypełniają wszystkie podmioty uczestniczące w ocenie, tj. 
oceniani i oceniający, o których mowa w § 1. 

 

§ 8 
Terminy realizacji poszczególnych etapów oceny, w każdym roku oceny, ustala  Prorektor ds. 
Nauki i podaje do wiadomości w formie komunikatu. 

 

§ 9 
Okres, za jaki oceniany jest nauczyciel akademicki ustala Dział polityki i zarządzania kadrami 
i przekazuje tę informację do Kierowników Katedr/Zakładów i Dziekanów wydziałów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  
DO ZASAD PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI 

AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU  
 

 
Szczegółowe kryteria i punktacja okresowej  oceny    

nauczycieli akademickich  
  
 

A. DANE PERSONALNE PRACOWNIKA 

 

B. OCENA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 

B‐1.  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO‐BADAWCZE1
 Liczba 

punktów 

  B‐1.1.  PUBLIKACJE RECENZOWANE  W CZASOPISMACH NAUKOWYCH2oraz3
  

    B‐1.1.1.  Publikacja  w  czasopiśmie  naukowym  posiadającym 
współczynnik wpływu  Impact Factor  (IF), znajdującym się w 
bazie Journal Citation Reports  (JCR), wymienionym w części 
A  wykazu  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego4  – 
punktacja wg tego wykazu 

Wg 
wykazu 
MNiSW 

    B‐1.1.2.  Publikacja  w  czasopiśmie  naukowym  nieposiadającym 
współczynnika wpływu  Impact  Factor  (IF), wymienionym w 
części B wykazu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego5– 
punktacja wg tego wykazu. 

Wg 
wykazu 
MNiSW 

    B‐1.1.3.  Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European  Wg 

                                                 
1 Za poszczególne osiągnięcia przyznaje się liczbę punktów według poniższego zestawienia. Przy pracach zbiorowych, 

współautorom punkty przydziela redaktor naukowy, w innych sytuacjach – proporcjonalnie do procentowego udziału, przy 
czym suma punktów nie może przekroczyć górnej granicy za dane osiągnięcie. 

2 Warunkiem przydzielenia punktów za publikację jest wskazanie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w afiliacji 
autora. Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych 
oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.  

3 Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych oraz 
artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze. Wyjątek stanowią publikacje, o których mowa w punkcie B-
1.1.4. dotyczących grupy nauk ścisłych i inżynierskich, tj. nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk matematycznych i 
nauk technicznych. 

4 Chodzi o bazę, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877), zwanego 
dalej Rozporządzeniem.  

5  Chodzi o część B, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia. 



Reference  Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w 
części C wykazu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego6 – 
punktacja wg tego wykazu.  

wykazu 
MNiSW 

    B‐1.1.4.  Publikacja  w  recenzowanych  materiałach  z  konferencji 
międzynarodowej (nie dotyczy streszczeń), uwzględnionej w 
Web  of  Science7.  Liczba  punktów  odpowiada  najwyżej 
punktowanej  publikacji  w  czasopiśmie  naukowym 
krajowym  nieposiadającym  współczynnika  wpływu  Impact 
Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego8oraz9. 

Wg 
wykazu 
MNiSW 

    B‐1.1.5.  Publikacja w  innym  zagranicznym czasopiśmie naukowym, 
w  języku  podstawowym w  danej  dyscyplinie  naukowej  lub 
językach:  angielskim,  niemieckim,  francuskim,  hiszpańskim, 
rosyjskim lub włoskim10.  

4 

  B‐1.2.  MONOGRAFIE NAUKOWE11oraz12
  

    B‐1.2.1.  Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w 
danej  dyscyplinie  naukowej  lub  w  językach:  angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim  

50 

    B‐1.2.2.  Autorstwo monografii  naukowej  w  języku  polskim  (jeżeli 
język  polski  nie  jest  językiem  podstawowym  w  danej 
dyscyplinie  naukowej)  lub  w  języku  innym  niż  języki: 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 

40 

    B‐1.2.3.  Autorstwo  rozdziału13  w  monografii  naukowej  w  języku 
podstawowym  w  danej  dyscyplinie  naukowej  lub  w 

10 

                                                                                                                                             
6  Chodzi o część C, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia. 
7  Chodzi o materiały, o  których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia. 
8  Chodzi o czasopismo naukowe krajowe wymienione w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w 
§ 14 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia (tj. w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
9 Dotyczy grupy nauk ścisłych i inżynierskich, tj. nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk matematycznych i nauk 
technicznych. 
10 Zgodnie z § 14. ust.  6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877) właściwa komisja Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych decyduje, na wniosek zespołu ewaluacji, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, o uznaniu języka 
innego niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski za język podstawowy w danej dyscyplinie 
naukowej, w szczególności w zakresie dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo. 
11 Do monografii naukowych zalicza się, w szczególności: tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem 
redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, 
bibliografie, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych także opracowania naukowe zawierające spójne 
tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki 
(§ 18 ust. 2 Rozporządzenia): 

• stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 
• zawierają bibliografię naukową; 
• posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 
• są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; 
• przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 

12 Do oceny nie można przedstawiać wznowień. Za nowe wydanie monografii, tj. zmienione i uzupełnione, przyznaje się 
50% punktów. 



językach: angielskim, niemieckim,  francuskim, hiszpańskim, 
rosyjskim lub włoskim 

    B‐1.2.4.  Autorstwo  rozdziału14  w  monografii  naukowej  w  języku 
polskim  (jeżeli  język polski nie  jest  językiem podstawowym 
w  danej  dyscyplinie  naukowej)  lub  w  języku  innym  niż 
języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub 
włoski  

8 

    B‐1.2.5.  Redakcja  naukowa monografii15  wieloautorskiej  w  języku 
podstawowym  w  danej  dyscyplinie  naukowej  lub  w 
językach: angielskim, niemieckim,  francuskim, hiszpańskim, 
rosyjskim lub włoskim 

10 

    B‐1.2.6.  Redakcja  naukowa monografii16  naukowej wieloautorskiej 
w  języku  polskim  (jeżeli  język  polski  nie  jest  językiem 
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej)  lub w  języku 
innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 
lub włoski 

8 

  B‐1.3.  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE   

    B‐1.3.1.  Stopień naukowy doktora uzyskany przez pracownika   22 

    B‐1.3.2.  Stopień doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika  34 

    B‐1.3.3.  Stopień doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika 
przed ukończeniem 40. roku życia 

40 

    B‐1.3.4.  Tytuł profesora uzyskany przez pracownika   60 

    B‐1.3.5.  Tytuł  profesora  uzyskany  przez  pracownika    przed 
ukończeniem 45. roku życia 

70 

    B‐1.3.6.  Tytuł doktora honoris causa uzyskany przez pracownika   100 

    B‐1.3.7.  Tytuł profesora honorowego uzyskany przez pracownika   50 

  B‐1.4.  OPATENTOWANE  WYNALAZKI,  PRAWA  OCHRONNE  NA  WZORY 
UŻYTKOWE 

 

    B‐1.4.1.  Patent  na  wynalazek  udzielony  przez  Urząd  Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej  lub udzielony za granicą na rzecz  
jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wyna‐
lazku. 

50 

                                                                                                                                             
13 Rozdział w monografii naukowej to opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza 
wydawniczego. Suma punktów za autorstwa rozdziałów nie może przekroczyć łącznej liczby punktów za daną 
monografię. 
14  Patrz przypis wcześniejszy.  
15 Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub 
współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów i jednocześnie jej 
redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową. 
16 Patrz przypis wcześniejszy. 



    B‐1.4.2.  Wdrożenie wynalazku, o którym mowa w punkcie B‐1.4.1. 
Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku 

25 

    B‐1.4.3.  Patent  na  wynalazek  udzielony  za  granicą  lub  udzielony 
przez Urząd  Patentowy  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  rzecz 
podmiotu  innego  niż    jednostka  naukowa,  której 
pracownikiem jest twórca wynalazku. 

15 

    B‐1.4.4.  Prawa  ochronne  na  wzór  użytkowy  lub  znak  towarowy, 
prawa  z  rejestracji  wzoru  przemysłowego  lub  topografii 
układu  scalonego,  udzielone  przez  Urząd  Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz o 
jednostki naukowej  której pracownikiem jest twórca wzoru 
użytkowego,  znaku  towarowego,  wzoru  przemysłowego, 
topografii układu scalonego 

20 

    B‐1.4.5.  Zastosowanie wzoru,  o  którym mowa  w  punkcie  B‐1.4.4. 
Punktowane jest tylko jedno zastosowanie wzoru 

10 

    B‐1.4.6.  Zgłoszenie  wynalazku  w  Urzędzie  Patentowym 
Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  za  granicą  przez  jednostkę 
naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku  

20 

  B‐1.5.  KOMERCJALIZACJA  WYNIKÓW  BADAŃ  NAUKOWYCH  LUB  PRAC 
ROZWOJOWYCH  ZA  POŚREDNICTWEM  UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

 

    B‐1.5.1.  Ekspertyzy  i  opracowania  naukowe  przygotowane  na 
zlecenie  przedsiębiorców,  organizacji  gospodarczych, 
instytucji państwowych, samorządowych oraz zagranicznych 
lub międzynarodowych.  Punkty przydziela  się  raz  i  tylko w 
roku,  w  którym  podpisano  umowę  z  podmiotem 
zewnętrznym. 

 

      B‐1.5.1.1.  Kierownik  projektu17,  o  którym  mowa  w 
punkcie  B‐1.5.1.  –  z  tytułu  przychodu,  jaki 
przynosi projekt dla UE.  

3 pkt za 
każde 10 
tys. zł 

      B‐1.5.1.2.  Wykonawca  projektu18,  o  którym  mowa  w 
punkcie  B‐1.5.1.  –  z  tytułu  przychodu,  jaki 
przynosi projekt dla UE. 

1 pkt za 
każde 10 
tys. zł 

  B‐1.6.  PROJEKTY  BADAWCZE  REALIZOWANE  ZA  POŚREDNICTWEM 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 19  oraz 20  

 

                                                 
17 Jeżeli projekt jest realizowany jednoosobowo, tj. kiedy kierownik jest tożsamy z wykonawcą, wtedy punkty 

przedziela się jak kierownikowi projektu. 
18 Patrz przypis wcześniejszy. 

19  Uwzględnia  się  projekty  obejmujące  badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe  (nie  uwzględnia  się  projektów 
inwestycyjnych), na realizację których umowy zostały zawarte w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych:  

• projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych programów Unii Europejskiej;  
• projekty finansowane w ramach programów European Research Council; 
• projekty finansowane w ramach Welcome Trust International Research Fellowship; 



    B‐1.6.1.  Realizowane  lub  współrealizowane  projekty  obejmujące 
badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,  na  realizację 
których  środki  finansowe  zostały  przyznane  w  ramach 
międzynarodowych  lub  zagranicznych  postępowań 
konkursowych  

 

      B‐1.6.1.1.  Kierownik  projektu21,  o  którym  mowa  w 
punkcie  B‐1.6.1.  –  z  tytułu  pozyskanych 
środków  za  pośrednictwem UE we Wrocławiu.  
Punkty za każdy projekt i każdy rok. 

15 pkt za 
każde  500 
tys. zł 

      B‐1.6.1.2.  Wykonawca  projektu22,  o  którym  mowa  w 
punkcie  B‐1.6.1.  –  z  tytułu  pozyskanych 
środków  za  pośrednictwem UE we Wrocławiu. 
Punkty za każdy projekt i każdy rok. 

10 pkt za 
każde 500 
tys. zł 

    B‐1.6.2.  Realizowane  lub  współrealizowane  projekty  obejmujące 
badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,  na  realizację 
których  środki  na  badania  zostały  przyznane  w  ramach 
krajowych postępowań konkursowych  

 

      B‐1.6.2.1.  Kierownik projektu23, o którym mowa punkcie 
B‐1.6.2.  –  z  tytułu  pozyskanych  środków  za 
pośrednictwem  UE  we  Wrocławiu.  Punkty  za 
każdy projekt i każdy rok. 

15 pkt za 
każde 50 
tys. zł 

      B‐1.6.2.2.  Wykonawca  projektu24,  o  którym  mowa  w 
punkcie  B‐1.6.2.  –  z  tytułu  pozyskanych 
środków  za  pośrednictwem  UE we Wrocławiu 
Punkty za każdy projekt i każdy rok. 

10 pkt za 
każde  50 
tys. zł 

                                                                                                                                             
• projekty finansowane przez The National Institutes of Health (NIH);  
• projekty finansowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego – North Atlantic Treaty Organization 

(NATO); 
• projekty finansowane przez Europejską Agencję Obrony – European Defence Agency (EDA); 
• projekty finansowane przez National Science Foundation; 
• projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów 

inwestycyjnych); 
• projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach ustanowionych programów i 

przedsięwzięć, Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
• projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;  
• projekty finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
• projekty naukowe finansowane w ramach Europejskich i Krajowych Platform Technologicznych. 

20 Punkty przyznawane są za średnią wartość środków przypadającą na dany rok kalendarzowy bez względu na liczbę 
miesięcy, w których realizuje się dany projekt badawczy w danym roku.  Średnią wartość środków przypadającą na dany 
rok oblicza się dzieląc całkowitą kwotę pozyskanych środków na badania przez liczbę lat, w których dany projekt ma być 
realizowany. 

21 Jeżeli projekt jest realizowany jednoosobowo, tj. kiedy kierownik jest tożsamy z wykonawcą, wtedy punkty przedziela się 
jak kierownikowi projektu. 

22 Patrz przypis wcześniejszy. 
23 Jeżeli projekt jest realizowany jednoosobowo, tj. kiedy kierownik jest tożsamy z wykonawcą, wtedy punkty przedziela się 

jak kierownikowi projektu. 
24 Patrz przypis wcześniejszy. 



  B‐1.7.  PROJEKTY  BADAWCZE  WŁASNE,  HABILITACYJNE  I  PROMOTORSKIE 
REALIZOWANE  ZA  POŚREDNICTWEM  UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU25    ORAZ  PRACE  BADAWCZE 
NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE 

 

    B‐1.7.1  Projekt  badawczy  własny,  w  tym  habilitacyjny  (dotyczy 
grantów  uzyskanych  ze  źródeł  centralnych,  nie  dotyczy 
projektów  finansowanych  z  funduszu  badań  własnych 
Katedry, Wydziału  lub Uczelni ani projektów finansowanych 
z funduszu statutowego). 

 

      B‐1.7.1.1.  Kierownik projektu badawczego  lub własnego 
– za każdy rok i każdy projekt 

10 

      B‐1.7.1.2.  Główny wykonawca  projektu  – własnego  (nie 
więcej  niż  trzy  osoby  wskazane  przez 
kierownika  projektu)  –  za  każdy  rok  i  każdy 
projekt 

3 

      B‐1.7.1.3.  Kierownik  projektu  badawczego 
habilitacyjnego– za każdy rok 

6 

    B‐1.7.2.  Projekt promotorski   

     
B‐1.7.2.1. 

Kierownik  projektu  promotorskiego  –  za 
każdy rok i każdy projekt 

5 

     
B‐1.7.2.2. 

Wykonawca  projektu  promotorskiego  –  za 
każdy  rok  i  każdy  projekt,  jeśli  jest 
pracownikiem UE, za każdy rok 

5 

    B‐1.7.3.  Projekty  badawcze  realizowane  przez  nauczycieli 
zatrudnionych  w  Bibliotece  i  finansowane  przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 

 

     
B‐1.7.3.1. 

Kierownik  projektu  –  za  każdy  rok  i  każdy 
projekt 

5 

     
B‐1.7.3.2. 

Wykonawca  projektu  –  za  każdy  rok  i  każdy 
projekt 

5 

    B‐1.7.4.  Niepublikowane  prace  badawcze  opracowywane  przez 
nauczycieli zatrudnionych w Bibliotece 

 

     
B‐1.7.4.1. 

Prace  o  dużym  stopniu  skomplikowania  lub 
duża liczba prac prostszych  

5 

     
B‐1.7.4.2. 

Prace o średnim   stopniu skomplikowania  lub 
przeciętna  liczba prac prostszych 

3 

      B‐1.7.4.3.  Prace  o  małym  stopniu  skomplikowania  lub  1 

                                                 
25 Projekty badawcze (własne, habilitacyjne, promotorskie) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z 

dnia 4 sierpnia 2005 r., które kończą się w 2013 roku. 



niewielka liczba prac prostszych 

  B‐1.8.  INNE  OSIĄGNIĘCIA  (WYGŁOSZONE  REFERATY,  TŁUMACZENIA, 
NAGRODY) 

 

    B‐1.8.1.  Opublikowanie tłumaczenia monografii  6 

    B‐1.8.2.  Opublikowanie  tłumaczenia  rozdziału  monografii  lub 
pojedynczego artykułu 

2 

    B‐1.8.3.  Referat naukowy wygłoszony na konferencji 

      B‐1.8.3.1.  W języku polskim  2 

      B‐1.8.3.2.  W języku obcym  4 

    B‐1.8.4.  Aktywny udział w sesji plakatowej konferencji (tzw. poster)   

      B‐1.8.4.1.  W języku polskim  1 

      B‐1.8.4.2.  W języku obcym  2 

    B‐1.8.5.  Nagrody  i  wyróżnienia  przyznawane  za  prace  naukowe  i 
badawcze przez  towarzystwa,  stowarzyszenia, organizacje  i 
instytucje naukowe 

 

      B‐1.8.5.1.  Polskie   5 

      B‐1.8.5.2.  Międzynarodowe   7 

B‐2.  OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO‐WYCHOWAWCZE  Liczba 
punktów 

  B‐2.1.  SKRYPTY AKADEMICKIE26
  

    B‐2.1.1.  Autorstwo skryptu akademickiego w języku obcym  10 

    B‐2.1.2.  Autorstwo  rozdziału  w  skrypcie  akademickim  w  języku 
obcym 

3 

    B‐2.1.3.  Redakcja skryptu w języku obcym  4 

    B‐2.1.4.  Autorstwo skryptu akademickiego w języku polskim  6 

    B‐2.1.5.  Autorstwo  rozdziału  w  skrypcie  akademickim  w  języku 
polskim 

1 

    B‐2.1.6.  Redakcja skryptu w języku polskim  2 

  B‐2.2.  PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE27
  

                                                 
26 Za poszczególne osiągnięcia w kategorii skrypt przyznaje się liczbę punktów według poniższego zestawienia. Przy pracach 

zbiorowych, współautorom punkty przydziela redaktor naukowy, w innych sytuacjach – proporcjonalnie do procentowego 
udziału, przy czym suma punktów nie może przekroczyć górnej granicy za cały skrypt. Redakcja punktowana jest osobno. 
Warunkiem przydzielenia punktów za publikację jest wskazanie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w afiliacji 
autora. 



    B‐2.2.1.  Autorstwo podręcznika akademickiego w języku obcym  35 

    B‐2.2.2.  Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim w języku 
obcym 

35/liczba 
rozdziałów w 
podręczniku 

    B‐2.2.3.  Autorstwo podręcznika akademickiego w języku polskim  25 

    B‐2.2.4.  Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim w języku 
polskim 

25//liczba 
rozdziałów w 
podręczniku 

    B‐2.2.5.  Redakcja podręcznika akademickiego w języku obcym  8 

    B‐2.2.6.  Redakcja podręcznika akademickiego w języku polskim  6 

  B‐2.3.  WYKŁADY  I  INNE  ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNE  ORAZ  EGZAMINY 
DOKTORSKIE 

8 

   

B‐2.3.1. 

Wykład/ćwiczenia w języku obcym (przygotowany i 
przeprowadzony bez względu na liczbę lat i formę studiów, 
na których jest prowadzony). Nie wlicza się przedmiotów 
prowadzonych w formie e‐learningu. 

5 

   
B‐2.3.2. 

Nieodpłatne wykłady za granicą w ramach programu 
ERASMUS i SOCRATES. 

8 

   
B‐2.3.3. 

Wykład/ćwiczenia prowadzony przez nauczycieli 
zatrudnionych w Bibliotece w języku obcym 

5 

   
B‐2.3.4. 

Zajęcia pozakursowe prowadzone przez nauczycieli 
zatrudnionych w Studium Języków Obcych dla 
zainteresowanych studentów i pracowników UE 

4 

   

B‐2.3.5. 

Warsztaty/kursy z języka biznesu nieobjęte programem 
nauczania prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w 
Studium Języków Obcych dla zainteresowanych 
studentów i pracowników UE 

8 

   
B‐2.3.6. 

Zajęcia uzupełniająco‐wyrównawcze prowadzone przez 
nauczycieli zatrudnionych w Studium Języków Obcych dla 
zainteresowanych studentów i pracowników UE 

4 

   
B‐2.3.7. 

Przygotowanie i przeprowadzenie doktorskiego egzaminu 
językowego przez nauczyciela Studium Języków Obcych – 
za doktoranta  

2 

   
B‐2.3.8. 

Zajęcia pozakursowe prowadzone przez nauczycieli 
zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i 
Sportu dla zainteresowanych studentów i pracowników UE 

4 

                                                                                                                                             
27 Za poszczególne osiągnięcia  w kategorii podręcznik przyznaje się liczbę punktów według poniższego zestawienia. Przy 

pracach zbiorowych, współautorom punkty przydziela redaktor naukowy, w innych sytuacjach – proporcjonalnie do 
procentowego udziału, przy czym suma punktów nie może przekroczyć górnej granicy za cały podręcznik. Redakcja 
punktowana jest osobno. Warunkiem przydzielenia punktów za publikację jest wskazanie Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu w afiliacji autora. 



   
B‐2.3.9. 

Zajęcia prowadzone w języku obcym przez nauczycieli 
zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i 
Sportu dla studentów zagranicznych 

5 

   

B‐2.3.10. 

Zajęcia pozakursowe prowadzone przez nauczycieli 
zatrudnionych w Studium Wychowania Fizycznego i 
Sportu dla zespołów lub indywidualnych studentów w 
ramach przygotowania do zawodów, konkursów, 
mistrzostw, rozgrywek itp. 

4 

  B‐2.4.  NAGRODY,  WYRÓŻNIENIA I INNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW   

   
B‐2.4.1. 

Nagrodzona  lub  wyróżniona  w  konkursie  praca 
licencjacka,  inżynierska,  magisterska,  dyplomowa  –  dla 
promotora 

5 

   
B‐2.4.2. 

Udział  zawodników  sekcji  sportowej  w  zawodach 
sportowych rangi uczelnianej – dla opiekuna 

5 

   
B‐2.4.3. 

Udział  zawodników  sekcji  sportowej  w  zawodach 
sportowych rangi regionalnej – dla opiekuna 

10 

   
B‐2.4.4. 

Udział  zawodników  sekcji  sportowej  w  zawodach 
sportowych rangi ogólnopolskiej – dla opiekuna 

15 

   
B‐2.4.5. 

Udział  zawodników  sekcji  sportowej  w  zawodach 
sportowych rangi międzynarodowej – dla opiekuna 

20 

  B‐2.5.  RECENZJE  PRAC  LICENCJACKICH,  INŻYNIERSKICH,  MAGISTERSKICH, 
DYPLOMOWYCH I PODYPLOMOWYCH,  

 

    B‐2.5.1.  Dla promotora za każdą pracę  1 

    B‐2.5.2.  Dla recenzenta za każdą pracę  0,5 

  B‐2.6.  OPIEKA NAD KOŁEM NAUKOWYM I ROKIEM STUDIÓW   

    B‐2.6.1.  Opieka nad aktywnie pracującym studenckim kołem 
naukowym – na pisemny wniosek opiekuna zatwierdzony 
przez dziekana 

8 

    B‐2.6.2.  Aktywna opieka nad rokiem studiów/grupą studentów – na 
pisemny wniosek dziekana 

2 

  B‐2.7.  PROJEKTY  DYDAKTYCZNE  I  SZKOLENIOWE  ZA  POŚREDNICTWEM 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

 

    B‐2.7.1.  Kierownik projektu dydaktycznego lub szkoleniowego  8 

    B‐2.7.2.  Wykonawca projektu dydaktycznego lub szkoleniowego   6 



  B‐2.8.  OPINIA STUDENTÓW NA TEMAT WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW 
DYDAKTYCZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 28  

 

B‐3.  OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE  Liczba 
punktów 

  B‐3.1.  AKCJE REKRUTACYJNE   

    B‐3.1.1.  Udział w akcji rekrutacyjnej w charakterze 
przewodniczącego uczelnianej  komisji rekrutacyjnej 

5 

    B‐3.1.2.  Udział w akcji rekrutacyjnej w charakterze 
przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej 

3 

    B‐3.1.3.  Udział w akcji rekrutacyjnej w charakterze sekretarza 
komisji uczelnianej/wydziałowej  

6 

  B‐3.2.  PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALNYCH   

    B‐3.2.1.  Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej  8 

    B‐3.2.2.  Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej  6 

    B‐3.2.3.  Przewodniczący komisji wydziałowej  8 

    B‐3.2.4.  Aktywny członek komisji wydziałowej   2 

    B‐3.2.5.  Przewodniczący komisji rektorskiej/senackiej   10 

    B‐3.2.6.  Członek komisji rektorskiej/senackiej  3 

    B‐3.2.7.  Prace w innych komisjach powoływanych zgodnie ze 
Statutem Uczelni29  

6 

    B‐3.2.8.  Przewodniczący zespołu zadaniowego30 powoływanego 
przez  

 

      B‐3.2.8.1.  Rektora  8 

      B‐3.2.8.2.  Dziekana  6 

    B‐3.2.9.  Członek zespołu zadaniowego31 powoływanego przez    

      B‐3.2.9.1.  Rektora  6 

      B‐3.2.9.2.  Dziekana  4 

                                                 
28 Zgodnie z § 85 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opinię studentów ustala się na podstawie 

ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uczelni i uwzględniającej w szczególności kryteria określone w § 84 pkt 2 
Statutu. Zasady i tryb opracowania i przeprowadzania ankiety określa Senat. 

29 Na przykład Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, Komisja Dyscyplinarna dla Studentów. 
30 W przypadku zespołów zadaniowych, o których mowa w punktach B-3.2.8. i B-3.2.9 należy podać, na czym dokładnie 

polegało zadanie zespołu. 
31 Patrz przypis wcześniejszy 



    B‐3.2.10. 
 Przewodniczący komisji egzaminacyjnej licencjackiej, 
inżynierskiej, magisterskiej, podyplomowej  

1 pkt 

za każdych 
kolejnych 20  
egzaminowan
ych 

    B‐3.2.11.  Opiekun kierunku studiów  10 

    B‐3.2.12.  Opiekun specjalności  3 

  B‐3.3.  PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNICZYCH W UCZELNI32   

    B‐3.3.1.  Prorektor  80 

    B‐3.3.2.  Dziekan  60 

    B‐3.3.3.  Prodziekan   40 

    B‐3.3.4.  Kierownik  laboratorium  o  kompetencjach  potwierdzonych 
przez  uprawnione  organizacje  (akredytacja  Polskiego 
Centrum  Akredytacji,  akredytacja  zagranicznej  jednostki 
akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja33  

 

      B‐3.3.4.1.  Kierownik laboratorium  20 

      B‐3.3.4.2.  Członek zespołu laboratoryjnego  4 

  B‐3.4.  PEŁNIENIE Z WYBORU FUNKCJI W GREMIACH NAUKOWYCH, 
REDAKCYJNYCH I INNYCH AKADEMICKICH34

 

 

    B‐3.4.1.  Pełnienie  funkcji  przewodniczącego  we  władzach 
zagranicznych  lub  międzynarodowych  towarzystw, 
organizacji  i  instytucji  naukowych,  których  członkowie 
pochodzą co najmniej z 10 państw  

16 

    B‐3.4.2.  Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynaro‐
dowych  towarzystw,  organizacji  i  instytucji  naukowych, 
których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw  

8 

    B‐3.4.3.  Pełnienie funkcji przewodniczącego we władzach polskich 
towarzystw, organizacji i instytucji naukowych35

 

12 

    B‐3.4.4.  Członkostwo  we  władzach  polskich  towarzystw, 
organizacji  i  instytucji  naukowych36,  a  także  udział  w 
zespołach  oceniających  i  wizytujących  z  ramienia  PKA  i 

8 

                                                 
32 Punkty przydzielane w tej kategorii osiągnięć nauczyciela akademickiego są odzwierciedleniem kosztu alternatywnego 

ponoszonego przez osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni. 
33 Uwzględnia się także posiadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 

lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 
34 Dotyczy członkostwa we władzach lub pełnienia funkcji, a nie samego członkostwa w danej organizacji. 
35 Do tej kategorii organizacji zalicza się też takie instytucje, jak Centralna Komisja ds. Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, 

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), Komitet Ewaluacyjny Jednostek 
Naukowych (KEJN), Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

36 Patrz poprzedni przypis 



KEJN, komitetach PAN 

    B‐3.4.5.  Pełnienie  funkcji  redaktora  naczelnego,  redaktora 
tematycznego lub sekretarza czasopisma wymienionego w 
częściach  A,  B  i  C  wykazu  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 Rozporządzenia, 
przy czym w odniesieniu do części B tego wykazu chodzi o 
czasopisma,  w  których  za  publikację  przyznaje  się  co 
najmniej 8 pkt. 

10 

    B‐3.4.6.  Pełnienie  funkcji  redaktora  naczelnego,  redaktora 
tematycznego lub sekretarza czasopisma wymienionego w 
części B wykazu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, o 
którym  mowa  w  §  14  ust.  3  pkt  2  Rozporządzenia,  w 
których za publikację przyznaje się mniej niż 8 pkt. 

6 

    B‐3.4.7.  Członkostwo  w  komitetach  redakcyjnych  lub  innych 
równorzędnych  gremiach,  czasopism  naukowych 
umieszczonych w częściach A  i C wykazu Ministra Nauki  i 
Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 i 
3 Rozporządzenia. 

6 

    B‐3.4.8.  Członkostwo  w  komitetach  redakcyjnych  lub  innych 
równorzędnych  gremiach,  czasopism  naukowych 
umieszczonych  w  części  B  wykazu  Ministra  Nauki  i 
Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 
Rozporządzenia. 

3 

    B‐3.4.9.  Pełnienie  funkcji  przewodniczącego  rady  programowej 
czasopism  naukowych  umieszczonych  w  częściach  A  i  C 
wykazu Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, o  którym 
mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Rozporządzenia. 

5 

    B‐3.4.10.  Pełnienie  funkcji  przewodniczącego  rady  programowej 
czasopism  naukowych  umieszczonych w  części  B wykazu 
Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w 
§ 14 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia. 

3 

    B‐3.4.11.  Członkostwo w  zespołach  eksperckich powołanych przez 
organy  i  instytucje państwowe oraz  instytucje zagraniczne 
lub międzynarodowe  

4 

  B‐3.5.  ZORGANIZOWANIE  KONFERENCJI  NAUKOWEJ  I  UPOWSZECHNIANIE 
WIEDZY ZA POŚREDNICTWEM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE 
WROCŁAWIU 

 

    B‐3.5.1.  Organizacja  lub współorganizacja  konferencji  krajowej, w 
której wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5  jednostek 
naukowych 

 

      B‐3.5.1.1.  Przewodniczący  8 

      B‐3.5.1.2.  Sekretarz   6 



      B‐3.5.1.3.  Członkowie zespołu organizacyjnego  4 

    B‐3.5.2.  Organizacja  lub  współorganizacja  konferencji 
międzynarodowej,  w  której  co  najmniej  1/3  czynnych 
uczestników  prezentujących  referaty  reprezentowała 
zagraniczne ośrodki naukowe 

 

      B‐3.5.2.1.  Przewodniczący  12 

      B‐3.5.2.2.  Sekretarz   10 

      B‐3.5.2.3.  Członkowie zespołu organizacyjnego  8 

    B‐3.5.3.  Organizacja festiwali nauki i innych form promocji i 
popularyzowania nauki, oraz działalności 
popularnonaukowej, w tym organizacja lub 
współorganizacja imprez popularnonaukowych, takich jak 
festiwale, konkursy i wystawy. 

 

      B‐3.5.3.1.  Przewodniczący  8 

      B‐3.5.3.2.  Sekretarz   6 

      B‐3.5.3.3.  Członkowie zespołu 
organizacyjnego/realizatorzy 

4 

  B‐3.6.  SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZADAŃ37 O 
CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM  

 

    B‐3.6.1.  Zadania zlecane przez Rektora/Prorektora  od 4 do 6 

    B‐3.6.2.  Zadania zlecane przez Dziekana/Prodziekana  od 3 do 5 

    B‐3.6.3.  Zadania zlecane przez Dyrektora Instytutu  od 2 do 4 

    B‐3.6.4.  Zadania zlecane przez Kierownika Katedry, Dyrektora 
Biblioteki, Kierownika Studium Języków Obcych, 
Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

od 1 do 3 

    B‐3.6.5.  Tłumaczenia zlecone przez władze Uczelni nauczycielom 
Studium Języków Obcych (za które pracownik  nie otrzymał 
wynagrodzenia) 

 

      B‐3.6.5.1.  Duża liczba i/lub o dużym poziomie 
skomplikowania tłumaczeń pisemnych 

3 

      B‐3.6.5.2.  Przeciętna liczba i/lub o średnim poziomie 
skomplikowania tłumaczeń pisemnych 

2 

      B‐3.6.5.3.  Nieduża liczba i/lub o małym poziomie 
skomplikowania tłumaczeń pisemnych 

1 

      B‐3.6.5.4.  Duża liczba i/lub o dużym poziomie  3 

                                                 
37 Należy podać, na czym to szczególne zadanie polegało. 



skomplikowania tłumaczeń ustnych 

      B‐3.6.5.5.  Przeciętna liczba i/lub o średnim poziomie 
skomplikowania tłumaczeń ustnych 

2 

      B‐3.6.5.6.  Nieduża liczba i/lub o małym poziomie 
skomplikowania tłumaczeń ustnych 

1 

B‐4.  OSIĄGNIĘCIA W KSZTAŁCENIU KADR NAUKOWYCH  Liczba 
punktów 

  B‐4.1.  Profesury, habilitacje i doktoraty   

    B‐4.1.1.  Udział w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego 
profesora w charakterze przewodniczącego komisji 

8 

    B‐4.1.2.  Udział w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego 
profesora w charakterze sekretarza komisji 

6 

    B‐4.1.3.  Udział w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego 
profesora w charakterze członka komisji 

4 

    B‐4.1.4.  Udział w przewodzie/postępowaniu habilitacyjnym w 
charakterze przewodniczącego komisji  

6 

    B‐4.1.5.  Udział w przewodzie/postępowaniu habilitacyjnym w 
charakterze sekretarza komisji 

4 

    B‐4.1.6.  Udział w przewodzie/postępowaniu habilitacyjnym w 
charakterze członka komisji 

2 

    B‐4.1.7.  Udział w przewodzie doktorskim w charakterze 
przewodniczącego komisji wydziałowej 

2 

    B‐4.1.8.  Udział w przewodzie doktorskim w charakterze członka 
komisji wydziałowej 

1 

    B‐4.1.9.  Doktorat (dla głównego promotora)  12 

    B‐4.1.10.  Doktorat (dla promotora pomocniczego)  6 

    B‐4.1.11.  Opieka nad doktorantami Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu (za każdego doktoranta) – dla opiekuna 
naukowego/promotora głównego 

2 

    B‐4.1.12.  Opieka nad doktorantami Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu (za każdego doktoranta) – dla promotora 
pomocniczego 

1 

  B‐4.2.  RECENZJE PRAC NAUKOWYCH   

    B‐4.2.1.  Pracy doktorskiej – w języku polskim  6 

    B‐4.2.2.  Pracy doktorskiej – w języku obcym   

      B‐4.2.2.1.  Dla polskiej uczelni  8 



      B‐4.2.2.2.  Dla zagranicznej uczelni  10 

    B‐4.2.3.  Dorobku naukowego w przewodzie/postępowaniu 
habilitacyjnym, do tytułu naukowego profesora oraz do 
tytułu doktora honoris causa  – w języku polskim 

8 

    B‐4.2.4.  Dorobku naukowego w przewodzie/postępowaniu 
habilitacyjnym, do tytułu naukowego profesora oraz do 
tytułu doktora honoris causa  – w języku obcym 

 

      B‐4.2.4.1.  Dla polskiej uczelni  10 

      B‐4.2.4.2.  Dla zagranicznej uczelni  12 

    B‐4.2.5.  Dorobku naukowego na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego – w języku 
polskim 

 

6 

    B‐4.2.6.  Dorobku  naukowego  na  stanowisko  profesora 
nadzwyczajnego  lub  profesora  zwyczajnego  –  w  języku 
obcym 

 

      B‐4.2.6.1.  Dla polskiej uczelni  8 

      B‐4.2.6.2.  Dla zagranicznej uczelni  10 

    B‐4.2.7.  Recenzje wniosków do uzyskania uprawnień do 
nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego 

10 

    B‐4.2.8.  Recenzje wniosków o nabycie uprawnień równoważnych z 
uprawnieniami doktora habilitowanego 

8 

    B‐4.2.9.  Pojedynczych artykułów, prac i projektów badawczych w 
języku polskim 

1 

    B‐4.2.10.  Pojedynczych artykułów, prac i projektów badawczych w 
języku obcym 

2 

    B‐4.2.11.  Opracowań zwartych w języku polskim. Punkty za każdy 
arkusz autorski 

1 

    B‐4.2.12.  Opracowań zwartych w języku obcym. Punkty za każdy 
arkusz autorski 

2 

 

 


