
Uchwała Nr 9/12/2017 
Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 
 
W sprawie określenia dodatkowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich Wydziału 
 
Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki działając na podstawie Zarządzenia Nr 40/2015 
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki 
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki określa dodatkowe kryteria oceny nauczycieli 
akademickich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 Przewodniczący Rady: 

 Dziekan 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

  
prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek 

 

  



Załącznik do uchwały Nr 9/12/2017  
Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 
DODATKOWE KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WEiI 

1. Arkusze oceny pozostają niezmienne w wersji zatwierdzonej przez Radę Wydziału 
poprzedniej kadencji. 

2. Wyszczególnione przez ocenianego osiągnięcia akceptuje podpisem bezpośredni 
przełożony (kierownik Katedry/Zakładu); dokumentacja osiągnięć powinna być dostępna 
do wglądu w Katedrze/Zakładzie. 

3. Do ostatecznej oceny pracownika komisja oceniająca stosuje następujące kryteria: 
3.1 Ocena nadzwyczaj przydatny: 
- suma punktów w poszczególnych ocenianych obszarach nauczyciela wynosi co 

najmniej 90; 
- nauczyciel akademicki za oceniany okres legitymuje się autorstwem lub 

współautorstwem 4 publikacji z listy A MNiSW. W miejsce każdej publikacji może być 
zaliczony patent, monografia, kierowanie projektem lub dwukrotny udział w projektach 
jako wykonawca lub inne istotne prace (osiągnięcie) wykonane we współpracy z 
otoczeniem gospodarczym; 

- w przypadku starszych wykładowców (wykładowców) w obszarze kształcenia jest 
autorem lub współautorem skryptu lub podręcznika akademickiego dla studentów lub 
opracował i prowadzi zajęcia (wykłady) w języku angielskim; 

- w miejsce publikacji może być zaliczone również: promotorstwo w przewodzie 
doktorskim, recenzje w procedurach profesorskich (habilitacyjnych), udział w 
komitetach naukowych konferencji, członkostwo w Editorial Board czasopisma z listy 
A MNiSW; 

- nauczyciel akademicki otrzymuje ocenę nadzwyczaj przydatny gdy w okresie 
obejmującym ocenę uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 
naukowy profesora. 

3.2. Ocena bardzo przydatny: 
- suma punktów w poszczególnych ocenianych obszarach nauczyciela wynosi co 

najmniej 50; 
- nauczyciel akademicki za oceniany okres legitymuje się autorstwem lub 

współautorstwem 2 publikacji z listy A MNiSW. W miejsce każdej publikacji może być 
zaliczony patent, monografia, kierowanie projektem lub dwukrotny udział w projektach 
jako wykonawca lub inne istotne prace (osiągnięcie) wykonane we współpracy z 
otoczeniem gospodarczym; 

- w przypadku starszych wykładowców (wykładowców) w obszarze kształcenia jest 
autorem lub współautorem skryptu lub podręcznika akademickiego dla studentów lub 
opracował materiały do zajęć w języku angielskim; 

- w miejsce publikacji może być zaliczone: promotorstwo w przewodzie doktorskim, 
recenzje w procedurach profesorskich (habilitacyjnych), udział w komitetach 
naukowych konferencji; 

- nauczyciel akademicki otrzymuje co najmniej ocenę bardzo przydatny, gdy w okresie 
obejmującym ocenę uzyskał stopień naukowy doktora lub pełnił funkcję: prodziekana 
lub kierownika jednostki. 
 

3.3. Ocena przydatny: 
- suma punktów w poszczególnych ocenianych obszarach nauczyciela wynosi co 

najmniej 30; 



 

4. W każdym przypadku oceny pracownika naukowo-dydaktycznego minimalna ocena  
w obszarze nauki musi być większa niż 14, w obszarze dydaktyki większa niż 9, w obszarze 
organizacji większa niż 3, natomiast w przypadku oceny pracownika dydaktycznego 
minimalna ocena w obszarze dydaktyki musi być większa niż 19 a w obszarze organizacji 
większa niż 8. 

5. Wykładowca lub starszy wykładowca do końca 2019 roku (a nowo zatrudnieni po dwóch 
latach pracy na stanowisku dydaktycznym) musi mieć w dorobku skrypt lub podręcznik 
akademicki dla studentów lub opracować materiały do zajęć w języku angielskim. 

 
 


