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USTALENIA OGÓLNE 
 

 

§ 1. Niniejszy dokument ustala, w odniesieniu do poszczególnych grup nauczycieli akademickich, wymagania, jakie 

powinien spełnić nauczyciel akademicki, aby uzyskać określone oceny w poszczególnych obszarach działalności, 

sposób uwzględniania poszczególnych kryteriów w ocenie nauczyciela akademickiego oraz zasady uwzględniania w 

ocenie współautorstwa dzieł zbiorowych - 

zgodnie z § 1 Uchwały nr  128/XLVIII/2013 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia  20 listopada 2013 r. 

 

§ 2. Progi punktowe, wagi oraz szczegółowe kryteria oceny zawarte w dalszej części niniejszego dokumentu stosowane 

będą przy ocenach wykonywanych po 31 grudnia 2015 r. Przy ocenach wykonywanych przed upływem tego terminu, 

stosowane będą kryteria określone w Systemie Oceny Nauczycieli Akademickich (SONA), wprowadzonym Uchwałą nr 

8/2011 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dn. 29 marca 2011 r.  

 

§ 3. 1) Ustalenia zawarte w częściach A-C niniejszego dokumentu odnoszą się do: 

- nauczycieli akademickich, posiadających tytuł zawodowy magistra, zatrudnionych na stanowiskach asystentów (część 

A), 

- nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych na stanowiskach adiunktów (część 

B), 

- nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnionych 

na stanowiskach profesorów (część C), 

2) Przy ocenie osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy i zatrudnionych na 

stanowisku asystenta, stosuje się kryteria określone w części A – lub, na wniosek osoby ocenianej – kryteria określone 

w części B. 

3) Przy ocenie osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

lub tytuł naukowy i zatrudnionych na stanowisku adiunkta, stosuje się kryteria określone w części B – lub, na wniosek 

osoby ocenianej – kryteria określone w części C. 

4) Przy ocenie osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, którzy zostali zatrudnieni na nowym stanowisku po 

otrzymaniu stopnia lub tytułu naukowego w okresie objętym oceną, stosuje się: 

a) kryteria ustalone dla nowego stanowiska – jeśli okres zatrudnienia na tym stanowisku wyniósł przynajmniej 80% 

okresu podlegającego ocenie, lub w każdym przypadku, na wniosek osoby ocenianej, 

b) kryteria ustalone dla poprzednio zajmowanego stanowiska – w przeciwnym przypadku. 

 

§ 4. Dla potrzeb uwzględniania przy ocenie współautorstwa dzieł zbiorowych, przyjmuje się następujące ustalenia: 

 

1) Podział punktów za współautorstwo jest zgodny z zasadami oceny parametrycznej. Autorzy publikacji naukowych 

będący pracownikami wydziału IŚ dzielą się punktami proporcjonalnie do wkładu pracy. Proporcje  ustalane są przez 

wykonawców. W przypadku publikacji naukowych wraz z osobami spoza Wydziału IŚ całkowita liczba punktów 

przypadająca za publikację dzielona jest na pracowników wydziału IŚ.  

2) Liczba cytowań, wskaźnik cytowalności, Impact Factor,  przysługują wszystkim współautorom bez podziału na 

współautorów. 

3) Kwota kosztów pośrednich i zakupionej aparatury badawczej, itp. podlegają podziałowi pomiędzy wszystkich 

współtwórców dzieła proporcjonalnie do wkładu pracy. Kierownik projektu (pracy) otrzymuje dodatkowo  30% kwoty 

przypadającej na niego za kierowanie projektem. W przypadku projektów badawczych realizowanych przez Wydział, 

udział indywidualny poszczególnych wykonawców określa kierownik projektu lub określany jest na podstawie 

proporcji wynagrodzeń. 

4) W przypadku udziału w innych osiągnięciach zespołowych (np. patenty, projekty realizowane przez konsorcja, itp.) 

oceniający zmierza do ustalenia indywidualnego wkładu osoby ocenianej w osiągnięcie zbiorowe w formie ułamkowej, 

a jeżeli okazuje się to niemożliwe lub zbyt trudne do określenia – przyjmuje zasadę podziału w równych proporcjach. 

W przypadku dzieł realizowanych przez konsorcja, podział ten dotyczy fragmentu zrealizowanego przez Wydział, jako 

członka konsorcjum. 

 

§ 5. Zgodnie z § 16 Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, (zał. 1 do Uchwały nr  128/XLVIII/2013 

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia  20 listopada 2013 r.), za przesłanki uzasadniające wystawienie oceny 

wyróżniającej przyjmuje się dokonania wymienione w pkt. 1-10  tego paragrafu, w szczególności: 

1) opublikowanie podręcznika akademickiego, nakładem wydawnictwa o ustalonej renomie międzynarodowej lub 

krajowej (np. PWN, WNT), 

2) wypracowanie koncepcji i utworzenie studiów podyplomowych, 

3) wyróżniające wyniki ankietyzacji zajęć lub konkursu „Złota Kreda”, potwierdzone wynikami hospitacji dokonanej 

przez kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału, 

4) pozostałe dokonania, wyróżniające się znacznie na  tle dokonań pracowników danej jednostki organizacyjnej 
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Wydziału (katedry, zakładu). Liczba osób wyróżnionych w ten sposób w okresie oceny nie może przekroczyć 5%, z 

zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej, stanu zatrudnienia w jednostce w przeliczeniu na pełen czas 

pracy, 

5) podział punktów za współautorstwo jest zgodny z zasadami określonymi w  §4 pkt. 1. 

 

§ 6. Dla potrzeb oceny, przyjmuje się następujące ustalenia pojęć:  

1) Lista czasopism punktowanych MNiSW – lista ogłaszana w komunikacie MNiSW wydawanym na podstawie 

aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (W roku ustalenia zapisu – rozporządzenie z dnia 13 lipca 

2012 r. Dz. U. poz. 877). 

2) „Data publikacji” - dzień, w którym nastąpiło faktyczne upowszechnienie treści przez wydawcę; w przypadku 

czasopism ukazujących się zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej – uznaje się wcześniejszą z owych dat. 

3) „Rok publikacji” - rok kalendarzowy, zawierający datę publikacji. 

4) „Liczba punktów MNiSW” - liczba punktów, jaką przyznaje MNiSW w roku publikacji: 

- publikacjom zamieszczonym w czasopismach naukowych – za artykuł opublikowany w - pozostałym publikacjom - 

liczba punktów, jaką przyznaje MNiSW w roku publikacji na podstawie  tabel, zawartych we wzmiankowanym wyżej 

rozporządzeniu. 

5) „Wartość IF” - wartość 5-letniego współczynnika Impact Factor podanego przez Journal Citation Reports w 

roczniku podającym dane dla roku publikacji; w razie braku współczynnika 5-letniego – wartość bieżąca. 

6) „Liczba cytowań” - liczba ta jest ustalana dla każdego dzieła odrębnie, na podstawie bazy Web of Science (nie 

wyklucza się innych baz danych jeżeli oceniający będzie ją stosował do oceny wszystkich ocenianych pracowników). 

7) Za „publikację w czasopiśmie filadelfijskim” uznaje się publikację znajdujące się w bazie Web of Science (WoS); w 

przypadku dzieł opublikowanych, ale nie wprowadzonych jeszcze w momencie dokonywania oceny do bazy WoS (w 

szczególności, publikacje elektroniczne) warunkiem uznawalności jest kwalifikacja do druku w serii wydawniczej 

objętej rankingiem JCR. W szczególności, za publikację w czasopiśmie filadelfijskim uznaje się referat konferencyjny 

(oznaczony w bazie WoS jako „Proceedings Paper”) - jeśli znajduje się on w bazie WoS lub jeśli został opublikowany w 

regularnym, podlegającym rankingowi JCR numerze czasopisma. Nie uznaje się natomiast referatów konferencyjnych 

opublikowanych w dodatkach do czasopism filadelfijskich, jeśli dodatki te nie są objęte rankingiem JCR, a umieszczane 

w nich materiały nie znajdują się w bazie WoS. 

 

8) „Konferencja międzynarodowa” – definicja jest zgodna z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13 lipca 2012 r. w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym za konferencje międzynarodowe. 

Za konferencję międzynarodową  uznaje się konferencję, w której co najmniej 1/3 uczestników prezentujących referaty 

reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 

    

9) „Międzynarodowy projekt badawczy” - projekty finansowane w ramach programu Horyzont 2020, Programów 

Ramowych UE i innych programów UE, w ramach programów European Reserch Council, Welcome Trust 

International Fellowship, NATO, European Defence Agency, U.S. National Science Foundation, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem programów inwestycyjnych), a także ustanowionych w ramach 

Europejskich Platform Technologicznych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Szwajcarskiego, a 

także w ramach projektów międzynarodowych, w których udział finansowany jest przez MNiSW, NCN i NCBiR na 

podstawie przepisów o finansowaniu projektów badawczych. 

 

10) „Projekt badawczy” - także projekty finansowane przez MNiSW, NCN i NCBiR, Fundację Nauki Polskiej, 

NFOŚiGW i ustanowione w ramach Krajowych Platform Technologicznych oraz inne projekty (opracowania, 

ekspertyzy, opinie itp.)  finansowane ze środków zewnętrznych. 

 

11) „Cztery lata poprzedzające okres oceny” – za okres czterech lat poprzedzających moment oceny uważa się okres 

liczony z wyłączeniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz urlopów zdrowotnych i 

zwolnień lekarskich trwających nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy. 

 

 

 

I OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
 

1. Działalność w zakresie dydaktyki 

1.1. Ocenę wyróżniającą może otrzymać pracownik, który spełnia co najmniej 4 spośród punktów a) - i) podanych 

poniżej. 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf#_blank
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf#_blank
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf#_blank
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b463c0f711c04e0de131b57839639ca7.pdf#_blank
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a) Opublikował podręcznik akademicki, bądź skrypt akademicki
1
. 

b) Udostępnia autorskie pomocnicze materiały dydaktyczne do prowadzonych przez siebie 

przedmiotów (np. za pomocą wydziałowej strony poświęconej dydaktyce), dbając jednocześnie o ich aktualizację, 

przygotowuje autorskie programy komputerowe dla celów dydaktycznych, preskrypty, opracowuje nowe treści 

przedmiotów nauczania. 

c) Otrzymał pisemną pochwałę złożoną przez Wydział lub organ Samorządu Studentów, na którym prowadzi zajęcia, 

uzyskał wyróżnienie lub nagrodę za działalność dydaktyczną. 

d) W okresie podlegającym ocenie był szczególnie obciążony zajęciami dydaktycznymi 

(powyżej 1,25 pensum dydaktycznego). 

e) Opiekował się aktywnie funkcjonującym kołem naukowym, lub w istotny sposób przyczynił się do rozwinięcia jego 

działalności (np. przeprowadził cykl wykładów, opiekował się zrealizowanym przez koło projektem naukowym, 

kierował pracami koła zrealizowanymi poza terenem Wydziału – badaniami terenowymi, udziałem studentów w 

pracach badawczych innych 

instytucji). 

f) W okresie podlegającym ocenie recenzował co najmniej 15 prac dyplomowych (dotyczy 

pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia prac dyplomowych). 

g) W okresie podlegającym ocenie ukończył studia podyplomowe w dziedzinie pedagogiki, lub studia podyplomowe w 

zakresie obejmującym tematykę zajęć dydaktycznych, które prowadzi lub których prowadzenie ma mu zostać 

powierzone. 

h) Uzyskał uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia 

zawodowe w obszarze, związanym z tematyką swojej działalności dydaktycznej. 

i) Prowadził zajęcia dydaktyczne w języku obcym w wymiarze co najmniej 60 godzin, prowadził w analogicznym 

wymiarze zajęcia na uczelni zagranicznej, w ramach programu objętego współpracą międzynarodową Uczelni lub 

Wydziału, przygotował pełen cykl zajęć z przedmiotu prowadzonego w języku obcym, w okresie oceny, lub – w 

porównywalnym wymiarze czasowym - opiekował się w trybie indywidualnym realizowaną na terenie Wydziału pracą 

studentów zagranicznych. 

1.2. Ocenę pozytywną – otrzymuje NA jeżeli w okresie oceny: 

a. Właściwie przygotował i realizował proces dydaktyczny, wypełniając powierzone mu przez przełożonego 

zadania; 

b. Spełnił dodatkowe wymagania, określone przez Radę Wydziału; 

c. Nie zaszła w stosunku do niego żadna z przesłanek negatywnej oceny działalności dydaktycznej. 

1.3. Ocenę warunkowo pozytywną – może otrzymać pracownik, który nie spełnia wymagań koniecznych do 

otrzymania oceny co najmniej pozytywnej, ale wypełnia należycie swoje obowiązki dydaktyczne. 

1.4. Pracownik otrzymuje ocenę negatywną, jeśli w okresie oceny miała miejsce przynajmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności: 

· złożenie przez władze Wydziału lub organ Samorządu Studentów, na którym pracownik prowadzi zajęcia 

dydaktyczne, pisemnej skargi, która została uznana za uzasadnioną przez przełożonych – jeśli w następstwie pracownik 

nie skorygował sposobu postępowania zgodnie z zaleceniem przełożonego 

· odmowa prowadzenia zajęć mieszczących się w obrębie kwalifikacji zawodowych pracownika i nie przekraczających 

swym wymiarem granic określonych przepisami prawa, postanowieniami Statutu PW, uchwałami Senatu PW i Rady 

Wydziału IŚ 

· poważne naruszenie dyscypliny prowadzenia zajęć 

· brak reakcji na upomnienia przełożonych, dotyczące wykonywania obowiązków dydaktycznych w sposób niezgodny 

z regulaminem studiów. 

1.5. W ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzględnia się opinię studentów, ustalaną na 

podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez 

ocenianego nauczyciela akademickiego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Za „podręcznik akademicki” w kontekście niniejszych wymagań w przypadku dzieł wydawanych w Polsce uznaje się podręczniki, spełniające 

wszystkie następujące warunki: dzieło musi być wydane na podstawie opinii wydawniczej co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki; winno 
być powiązane treściowo z prowadzonym przez Wydział przedmiotem lub przedmiotami, względnie przedmiotem, którego prowadzenie zostało 

Wydziałowi zlecone; musi być wydane przez wydawnictwo naukowe lub uczelnianą oficynę wydawniczą. Za „skrypt” uznaje się dzieło wydane na 

podstawie opinii przynajmniej jednego recenzenta, pełniące rolę pomocniczą w dydaktyce, w ramach prowadzonego przez Wydział przedmiotu lub 
jego części (np. ćwiczeń laboratoryjnych). Kolejne wydania dzieł mogą być ponownie uznane w tej kategorii, jeżeli zostały w stosunku do 

poprzedniego wydania znacznie poszerzone (min. 20% objętości) lub w znacznym stopniu zaktualizowane. 
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2. Działalność naukowa i twórcza oraz działalność w zakresie rozwoju kadry 

 

CZĘŚĆ A – ASYSTENCI 

 

Wymogi dla uzyskania oceny pozytywnej: 
 

A.I. Asystenci zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, w wymiarze czasu pracy powyżej 50%, po upływie 

okresu pierwszych dwóch lat swojej pracy 

 

A.II.   Asystenci zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy do 50% włącznie 

 

A.III.   Asystenci zatrudnieni w wymiarze czasu pracy powyżej 50% jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, w okresie 

pierwszych dwóch lat swojej pracy 

 

A-IV. Asystenci  zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

A-V. Asystenci zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 50% 

 

Wymogi dla uzyskania oceny wyróżniającej: 
 

A.VI. Asystenci – niezależnie od rodzaju stanowiska,  wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia  
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A-I. ASYSTENCI zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, w wymiarze czasu pracy powyżej 50%, 

po upływie okresu pierwszych dwóch lat swojej pracy, a także asystenci, którzy przed podjęciem pracy w 

Politechnice Warszawskiej  na tym stanowisku byli uczestnikami studiów doktoranckich lub pracownikami naukowymi 

lub naukowo-dydaktycznymi 

 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej uzyskuje asystent, który w okresie nie przekraczającym ostatnich 

czterech lat swej pracy spełnił którykolwiek z poniższych warunków:  

A-I.1) spełnił wymogi oceny pozytywnej dla adiunkta;  

A-I.2) opublikował samodzielną pracę naukową w czasopiśmie naukowym lub monografię naukową, lub był 

współautorem artykułów w czasopismach, których sumaryczna liczba punktów MNiSW, skorygowana ze względu na 

współautorstwo wynosi przynajmniej 15 pkt oraz spełnił którykolwiek z poniższych warunków: 

A-I.2.a) uzyskał finansowanie projektu badawczego,   

A-I.2.b) przedstawił wyniki własnej pracy badawczej, lub pracy zespołowej z dominującym wkładem własnym, na 

konferencji międzynarodowej lub krajowej, w formie prezentacji ustnej lub plakatu, 

A-I.2.c) zrealizował zadanie w ramach działalności statutowej, 

A-I.2.d) wszczął przewód doktorski. 

  

A-II. ASYSTENCI zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy do 50% 

włącznie  
 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej w okresie pierwszych dwóch lat zatrudnienia, w niepełnym okresie 

czasu pracy uzyskuje asystent, który spełnił którykolwiek z poniższych warunków: 

A-II.1) wypełnił którekolwiek z wymagań określonych wobec asystenta zatrudnionego w wymiarze czasu pracy 

powyżej 50%; 

A-II.2) uczestniczył w projekcie badawczym, realizując istotny jego fragment (na podstawie oświadczenia kierownika 

projektu), 

A-II.3) wykonał i prawidłowo rozliczył grant dziekański. 

 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej po upływie okresu pierwszych dwóch lat zatrudnienia uzyskuje 

asystent, który w okresie nie przekraczającym ostatnich czterech lat swej pracy wypełnił wymagania stawiane wobec 

asystenta zatrudnionego w wymiarze czasu pracy powyżej 50%, w okresie pierwszych dwóch lat zatrudnienia.  

 

A-III. ASYSTENCI zatrudnieni w wymiarze czasu pracy powyżej 50% jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, 

w okresie pierwszych dwóch lat swojej pracy (dotyczy osób, które przed podjęciem pracy w Politechnice 

Warszawskiej  na tym stanowisku nie były uczestnikami studiów doktoranckich ani pracownikami naukowymi lub 

naukowo-dydaktycznymi) 

 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej uzyskuje asystent, który w okresie  dotychczasowego zatrudnienia, 

nie przekraczającym dwóch lat spełnił którykolwiek z poniższych warunków:  

A-III.1) spełnił wymogi oceny pozytywnej dla asystenta zatrudnionego w okresie ponad dwóch lat lub dla adiunkta;  

A-III.3) uzyskał finansowanie projektu badawczego,   

A-III.4) przedstawił wyniki własnej pracy badawczej, lub pracy zespołowej z dominującym wkładem własnym, na 

konferencji międzynarodowej lub krajowej, w formie prezentacji ustnej lub plakatu, 

A-III.5) opublikował samodzielną pracę naukową w czasopiśmie naukowym, 

A-III.6) był współautorem artykułów w czasopismach, których sumaryczna liczba punktów MNiSW, skorygowana ze 

względu na współautorstwo wynosi przynajmniej 10 pkt. 

A-III.7) zrealizował wyodrębnione zadanie w ramach działalności statutowej, 

A-III.8) wszczął przewód doktorski. 

 

A-IV. ASYSTENCI zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 
 

Asystent, zatrudniony jako pracownik naukowy w ramach kontraktu na realizację projektu badawczego, z którego 

pokrywane są w całości koszta jego zatrudnienia, otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

A-IV.1) zrealizował zadania przewidziane w ramach kontraktu do wykonania w okresie oceny zgodnie z 

harmonogramem projektu,  

oraz 
A-IV.2) w okresie co najwyżej czterech lat poprzedzających moment oceny spełnił wymagania stawiane asystentom 

zatrudnionym w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze czasu powyżej 50%. 

Asystent, zatrudniony jako pracownik naukowy w innych celach otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

A-IV.3) wywiązał się terminowo i w całości z zadań określonych w kontrakcie dotyczącym jego zatrudnienia oraz 

spełnił warunek A-IV.2. 
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A-V. ASYSTENCI zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 50% 

 

Asystent, zatrudniony jako pracownik naukowy w ramach kontraktu na realizację projektu badawczego, z którego 

pokrywane są w całości koszty jego zatrudnienia, otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

A-V.1) zrealizował zadania przewidziane w ramach kontraktu do wykonania w okresie oceny zgodnie z 

harmonogramem projektu,  

oraz 
A-V.2) w okresie co najwyżej czterech lat poprzedzających moment oceny spełnił wymagania stawiane asystentom 

zatrudnionym w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze czasu nie przekraczającym 50%. 

Asystent, zatrudniony jako pracownik naukowy w innych celach otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

A-V.3) wywiązał się terminowo i w całości z zadań określonych w kontrakcie dotyczącym jego zatrudnienia oraz 

spełnił warunek A-V.2. 

 

A.VI. ASYSTENCI – ocena wyróżniająca 

 

Ocenę wyróżniającą działalności naukowej i twórczej uzyskuje asystent, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny spełnił warunki uzyskania oceny pozytywnej, a nadto spełnił jeden z poniższych 

warunków: 

A-VI.1) opublikował samodzielną pracę naukową w czasopiśmie posiadającym liczbę punktów MNiSW przynajmniej 

20, lub był współautorem artykułów w czasopismach filadelfijskich, licząc co najwyżej trzy publikacje, których 

sumaryczna liczba punktów MNiSW, skorygowana ze względu na współautorstwo wynosi przynajmniej 25 pkt. 

A.VI.2) uzyskał nagrodę przyznaną przez międzynarodowe towarzystwo naukowe, nagrodę Prezesa RM, nagrodę 

ministra za opracowanie wybitnego dzieła naukowego, twórczego lub inżynierskiego. 

A.VI.3) uzyskał znaczne osiągnięcie w działalności praktycznej, ocenione przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wydziału (katedry, zakładu) za najważniejsze spośród osiągnięć pracowników tej jednostki, w okresie oceny z 

uwzględnieniem §25 uchwały nr. 128 XVL114/2013 Senatu PW z dnia 20.11.2013 roku. 
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CZĘŚĆ B – ADIUNKCI 

 

Wymogi dla uzyskania oceny pozytywnej: 
 

B.I. Adiunkci zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

B.II. Adiunkci zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy do 50% włącznie 

 

B.III. Adiunkci zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

B.IV. Adiunkci zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy do 50% włącznie 

 

 

Wymogi dla uzyskania oceny wyróżniającej: 
 

B.V. Adiunkci – niezależnie od rodzaju stanowiska i  wymiaru czasu pracy 
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B-I. ADIUNKCI zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 
 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej uzyskuje adiunkt, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny: 

 

B-I.1. opublikował przynajmniej jeden samodzielny artykuł w czasopiśmie z listy MNiSW grupy A lub innego 

czasopisma z listy filadelfijskiej lub monografię naukową, lub był współautorem dwóch artykułów w czasopismach z 

listy MNiSW z grupy A lub innego czasopisma z listy filadelfijskiej; 

 

oraz spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków B-I.2.a-f: 

 

B-I.2.a) uzyskał w okresie oceny stopień lub tytuł naukowy, 

B-I.2.b) opublikował w okresie oceny prace, których sumaryczna wartość liczby punktów MNiSW, skorygowana ze 

względu na współautorstwo (zgodnie z § 4 p.1) wynosi przynajmniej 40 lub wykazał się osiągnięciem sumarycznego 

indywidualnego wkładu w efekty materialne działalności Wydziału Inżynierii Środowiska w wysokości przynajmniej 

25 tys. PLN – licząc ułamek odpowiadający zaangażowaniu w realizację prac lub dzieł: zaksięgowanych przez Wydział 

kosztów pośrednich ceny zakupionych na rzecz Wydziału środków trwałych przychodów Wydziału uzyskanych tytułem 

autorskich praw majątkowych, zysku Wydziału z wykonania umownych prac badawczych. Możliwe jest uwzględnienie 

przez Oceniającego zarówno dorobku punktowego, jak i efektów materialnych w odpowiedniej proporcji, 

B-I.2.c) w okresie oceny uzyskał indywidualny projekt badawczy, w którym zaplanowana suma kosztów pośrednich 

WIŚ i wartości zakupionych na rzecz Wydziału IŚ środków trwałych wynosi przynajmniej 25 tys. PLN, 

B-I.2.d) w okresie oceny uzyskał samodzielnie lub był współautorem patentów, wzorów użytkowych, zgłoszeń 

patentowych  itp. udzielonych Wydziałowi. 

B-I.2.e) w okresie oceny pełnił funkcję promotora pomocniczego lub promotora w zakończonym przewodzie 

doktorskim, 

B-I.2.f) osiągnął w całym dotychczasowym okresie działalności zawodowej znacznie wyróżniające się w stosunku do 

innych pracowników Wydziału (zakładu) wskaźniki bibliometryczne (sumaryczną liczbą cytowań, indeks Hirscha, 

sumaryczny IF). Oceny pracownika w tym zakresie dokonuje kierownik Zakładu z uwzględnieniem § 22 i §25 Uchwały 

Senatu PW z dnia 20.11.2013 r. W tym kryterium oceny oceniający może korzystać z dostępnych baz danych 

bibliometrycznych.  

 

B-II. ADIUNKCI zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy nie 

przekraczającym 50% 

 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej uzyskuje adiunkt, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny opublikował przynajmniej jedną samodzielną pracę w czasopiśmie naukowym lub 

monografię naukową, lub był współautorem publikacji w czasopiśmie z listy MNiSW z grupy A, oraz spełnił 

przynajmniej jeden z warunków: B-I.2.a, B-I.2.b z liczbą punktów min. 20, B-I.2.c z kwotą 15 tys. PLN, B-I.2.d z 

kwotą 10 tys. PLN, B.1.2.e lub B.I.2.f. 

 

B-III. ADIUNKCI zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

Adiunkt, zatrudniony jako pracownik naukowy w ramach kontraktu na realizację projektu badawczego, z którego 

pokrywane są w całości koszta jego zatrudnienia, otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

B-III.1) zrealizował zadania przewidziane w ramach kontraktu do wykonania w okresie oceny zgodnie z 

harmonogramem projektu,  

oraz 

B-III.2) w okresie co najwyżej czterech lat poprzedzających moment oceny spełnił wymagania stawiane adiunktom 

zatrudnionym w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze czasu powyżej 50% 

 

Adiunkt, zatrudniony jako pracownik naukowy w innych celach otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

B-III.3) wywiązał się terminowo i w całości z zadań określonych w kontrakcie dotyczącym jego zatrudnienia oraz 

spełnił warunek B-III.2. 

 

B-IV. ADIUNKCI zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 50% 

 

Adiunkt, zatrudniony jako pracownik naukowy w ramach kontraktu na realizację projektu badawczego, z którego 

pokrywane są w całości koszta jego zatrudnienia, otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

B-IV.1) zrealizował zadania przewidziane w ramach kontraktu do wykonania w okresie oceny zgodnie z 

harmonogramem projektu,  

oraz 
B-IV.2) w okresie co najwyżej czterech lat poprzedzających moment oceny spełnił wymagania stawiane adiunktom 
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zatrudnionym w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze czasu nie przekraczającym 50% 

 

Adiunkt, zatrudniony jako pracownik naukowy w innych celach otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

B-IV.3) wywiązał się terminowo i w całości z zadań określonych w kontrakcie dotyczącym jego zatrudnienia oraz 

spełnił warunek B-IV.2. 

 

B.V. ADIUNKCI – ocena wyróżniająca 

 

Ocenę wyróżniającą działalności naukowej i twórczej uzyskuje adiunkt, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny spełnił warunki uzyskania oceny pozytywnej, a nadto spełnił jeden z poniższych 

warunków: 

B-V.1) opublikował samodzielnie lub był współautorem artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, dla których to 

publikacji sumaryczna liczba punktów MNiSW, skorygowana ze względu na współautorstwo wynosi przynajmniej 50 

pkt. 

B.V.2) uzyskał nagrodę przyznaną przez międzynarodowe towarzystwo naukowe, nagrodę Prezesa RM, nagrodę 

ministra za opracowanie wybitnego dzieła naukowego, twórczego lub inżynierskiego. 

B.V.3) uzyskał znaczne osiągnięcie w działalności praktycznej, ocenione przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wydziału (katedry, zakładu) za najważniejsze spośród osiągnięć pracowników tej jednostki, w okresie oceny. 
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CZĘŚĆ C – PROFESOROWIE 

 

 

Wymogi dla uzyskania oceny pozytywnej: 
 

C.I. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

C.II. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy do 50% włącznie 

 

C.III. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

C.IV. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy do 50% włącznie 

 

 

Wymogi dla uzyskania oceny wyróżniającej: 
 

C.V. Profesorowie – niezależnie od rodzaju stanowiska i wymiaru czasu pracy 
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C-I. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej uzyskuje profesor, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków (C-I.1 – C-I.3): 

C-I.1) osiągnął wymierne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej tj. wypełnił funkcję promotora  rozprawy 

doktorskiej, która została dopuszczona do obrony lub wystąpił w charakterze opiekuna naukowego w finansowanym 

przez NCN, NCBiR, FNP lub inną instytucję finansującą projekty badawcze na podstawie konkursów, zrealizowanym 

projekcie badawczym kierowanym przez doktoranta lub młodego pracownika nauki. 

C-I.2) spełnił warunki określone dla adiunktów zatrudnionych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w 

wymiarze czasu pracy powyżej 50% 

C-I.3) opublikował (jako autor dzieła samodzielnego lub współautor pracy zbiorowej) przynajmniej jedną publikację 

naukową w czasopiśmie z listy A MNiSW lub monografię naukową, spełniając przy tym jeden z warunków C-I.3.a-b: 

C-I.3.a) wykonał przynajmniej dwie recenzje w przewodach doktorskich lub przynajmniej jedną recenzję w 

przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, lub pełnił funkcję opiekuna 

naukowego lub promotora doktoranta, który w okresie podlegającym ocenie uzyskał finansowanie projektu 

badawczego w konkursie NCN, FNP, NCBiR, MNiSW lub w konkursie międzynarodowym;  

C-I.3.b) może się wykazać, w odniesieniu do całego okresu kariery zawodowej:  odpowiednią wartością indeksu 

Hirscha lub wysoką sumaryczną wartością IF, lub wysoką sumaryczną liczbą punktów MNiSW. Oceny 

pracownika w tym zakresie dokonuje kierownik Zakładu z uwzględnieniem §22 i §25 Uchwały Senatu PW z 

dnia 20.11.2013r. W tym kryterium oceny oceniający może korzystać z dostępnych baz danych 

bibliometrycznych.  

 

C-II. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni w wymiarze czasu pracy nie 

przekraczającym 50% 

 

Ocenę pozytywną działalności naukowej i twórczej uzyskuje profesor, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

C-II.1)  w kształceniu kadry naukowej osiągnął wyniki określone w p. C-I.1 lub C-I.3.a; 

C-II.2) spełnił warunki określone dla adiunktów zatrudnionych w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w 

wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 50%, 

C-II.3) opublikował (jako autor dzieła samodzielnego lub współautor pracy zbiorowej) przynajmniej jedną publikację 

naukową w czasopiśmie z listy A MNiSW lub monografię naukową, spełniając przy tym jeden z warunków, 

C-II.4) spełnia wymogi pkt. C-I.3.a). 

 

C.III. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy powyżej 50% 
 

Profesor, zatrudniony jako pracownik naukowy w ramach kontraktu na realizację projektu badawczego, z którego 

pokrywane są w całości koszta jego zatrudnienia, otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

C-III.1) zrealizował zadania przewidziane w ramach kontraktu do wykonania w okresie oceny zgodnie z 

harmonogramem projektu,  

oraz 
C-III.2) w okresie co najwyżej czterech lat poprzedzających moment oceny spełnił wymagania stawiane profesorom 

zatrudnionym w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze czasu powyżej 50%, 

 

Profesor, zatrudniony jako pracownik naukowy w innych celach otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

C-III.3) wywiązał się terminowo i w całości z zadań określonych w kontrakcie dotyczącym jego zatrudnienia oraz 

spełnił warunek C-III.2. 

 

C.IV. Profesorowie zatrudnieni jako pracownicy naukowi w wymiarze czasu pracy do 50% włącznie 

 

Profesor, zatrudniony jako pracownik naukowy w ramach kontraktu na realizację projektu badawczego, z którego 

pokrywane są w całości koszta jego zatrudnienia, otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

C-IV.1) zrealizował zadania przewidziane w ramach kontraktu, przewidziane do wykonania w okresie oceny zgodnie z 

harmonogramem projektu,  

oraz 
C-IV.2) w okresie co najwyżej czterech lat poprzedzających moment oceny spełnił wymagania stawiane profesorom 

zatrudnionym w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych w wymiarze czasu nie przekraczającym 50% 

Profesor, zatrudniony jako pracownik naukowy w innych celach otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli: 

C-IV.3) wywiązał się terminowo i w całości z zadań określonych w kontrakcie dotyczącym jego zatrudnienia  

oraz spełnił warunek C-IV.2. 
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C.V. Profesorowie – ocena wyróżniająca 

 

Ocenę wyróżniającą działalności naukowej i twórczej uzyskuje profesor, który w okresie co najwyżej czterech lat 

poprzedzających moment oceny spełnił warunki uzyskania oceny pozytywnej, a nadto spełnił jeden z poniższych 

warunków: 

C-V.1) opublikował przynajmniej dwie samodzielne prace naukowe w czasopismach filadelfijskich posiadających 

liczbę punktów MNiSW przynajmniej 30, lub był współautorem artykułów w czasopismach filadelfijskich o liczbie 

punktów MNiSW przynajmniej 30, dla których to publikacji sumaryczna liczba punktów MNiSW, skorygowana ze 

względu na współautorstwo wynosi przynajmniej 60 pkt. 

C.V.2) uzyskał nagrodę przyznaną przez międzynarodowe towarzystwo naukowe, nagrodę Prezesa RM, nagrodę 

ministra za opracowanie wybitnego dzieła naukowego, twórczego lub inżynierskiego. 

C.V.3) uzyskał znaczne osiągnięcie w działalności praktycznej, ocenione przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wydziału (katedry, zakładu) za najważniejsze spośród osiągnięć pracowników tej jednostki, w okresie oceny z 

uwzględnieniem IH, IF oraz liczby punktów zgodnie z zasadami MNiSzW. Oceny pracownika w tym zakresie dokonuje 

kierownik Zakładu z uwzględnieniem § 22 i §25 Uchwały Senatu PW z dnia 20.11.2013 r.  

 

3. Działalność organizacyjna na rzecz Zakładu/Wydziału/Uczelni oraz w obszarze edukacji, nauki i gospodarki 

 

Oceniany nauczyciel akademicki może otrzymać za działalność organizacyjną następujące oceny: 

 

3.1. Ocena wyróżniająca otrzymuje wykazujący własna inicjatywę pracownik, który angażując się w działalność 

organizacyjną poświęca dużo czasu i wysiłku, a efekty tej działalności są dobrze oceniano przez środowisko Uczelni 

lub Wydziału. 

 

3.2. Ocena pozytywna  otrzymuje pracownik, który należycie wypełnił swoje obowiązki organizacyjne. 

 

3.3. Ocenę negatywną otrzymuje pracownik, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki organizacyjne 

zlecone przez przełożonych lub podejmuje działania ocenione jako działania  konkurencyjne i szkodliwe dla Wydziału 

lub Uczelni. 

 

II. Ocena ogólna 
 

Ogólna ocenę formułuje się jako:  

1. negatywną – jeżeli pracownik otrzymał oceną negatywną w którymkolwiek spośród ocenianych obszarów 

działalności; 

2. wyróżniającą – jeżeli pracownik otrzymał ocenę wyróżniającą w przynajmniej jednym spośród obszarów 

działalności oraz oceny pozytywne w pozostałych ocenionych obszarach; 

3. warunkowo-pozytywną – jeżeli otrzymał ocenę warunkowo pozytywną w którymkolwiek ocenionym 

obszarze, i nie otrzymał żadnej oceny negatywnej; 

4. pozytywną – w pozostałych przypadkach. 

 

 

W ramach prowadzonej oceny nauczyciela akademickiego osoba oceniająca dorobek NA odnosi się również do 

przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. 

 

Wymagania stawiane nauczycielom akademickim na Wydziale Inżynierii Środowiska są zgodne z postanowieniami 

Załącznika do Uchwały nr 128/XVLIII/2013 Senatu PW z dn. 20.11.2013r. 

 


