
 
 

 

UCHWAŁA NR 13 

RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU CHEMII 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć dydaktycznych nauczycieli 

akademickich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Na podstawie Uchwała Nr 39 Uniwersyteckiej Rady Ds. Kształcenia z dnia 3 grudnia 

2021 r. oraz Zarządzenie Nr 33 § 15 ust. 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 

dnia 21 lutego 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 96) Rada Dydaktyczna Wydziału 

Chemii uchwala, co następuje: 

§1 

Ustala się kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 

§2 

Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Warszawskiego określa załącznik nr. 1 do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

 

 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej 

 

Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga 

  



 
Załącznik 1  

do uchwały nr 13 Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii z dnia 20 kwietnia 2022 r. w 
sprawie ustalenia kryteriów oceny osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego  
 

Kryteriów oceny osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych: 

Lp. Kryterium Opis 

1 a) Czy w okresie objętym oceną zostało wykonane pensum w wymiarze 

określonym w Regulaminie pracy na UW?  

b) Jeśli dotyczy wskazać np. zniżkę pensum, urlopy itp. 

c) Wymienić zajęcia dydaktyczne (rodzaj przeprowadzonych zajęć i liczba 

godzin w poszczególnych latach akademickich objętych okresem 

oceny). 

Kryterium jest 

obowiązkowe. 

2 

 

1) Udział w kształceniu studentów, doktorantów oraz innych uczestników 

studiów i kursów prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, wykazać 

liczbę wypromowanych samodzielnie oraz liczbę wypromowanych jako 

współkierownik: 

a) doktorów;  

b) magistrów;  

c) inżynierów/licencjatów. 

2) Opieka nad pracami dyplomowymi lub doktorskimi, które powstają we 

współpracy z zewnętrzną instytucją. 

a) doktorów;  

b) magistrów;  

3) Opieka nad studentami (tutoring, organizowanie praktyk, inne – jakie?). 

4) Opieka nad studentem(tką) laureatem(tką) Nagrody Ministra 

Edukacji i Nauki lub laureatem(tką) podobnych nagród. 

Kryterium jest 

spełnione w 

przypadku 

wykazania co 

najmniej jednej 

aktywności. 

3 Prowadzenie lub udział w promowaniu oryginalnych, innowacyjnych form 

dydaktycznych: 

a) nowe programy studiów itp.;  

b) udokumentowana modyfikacja prowadzonych zajęć 

c) autorstwo podręczników i innych pomocy dydaktycznych;  

c) wyróżnienia za działalność dydaktyczną.  

Kryterium jest 

spełnione w 

przypadku 

wykazania co 

najmniej jednej 

aktywności. 

4 Inne formy działalności dydaktycznej (jakie?, np. udział w gremiach 

akredytacyjnych, staże dydaktyczne w innych ośrodkach naukowych w 

kraju i za granicą).  

Kryterium jest 

spełnione w 

przypadku 

wykazania co 

najmniej jednej 

aktywności. 

5 Doskonalenie kompetencji dydaktycznych:  

a) publikacje poświęcone działalności dydaktycznej (np. projektowaniu 

programów studiów, metodom dydaktycznym, efektom kształcenia);  

b) udział w kursach i szkoleniach dydaktycznych 

c) inne (jakie?). 

Kryterium jest 

spełnione w 

przypadku 

wykazania co 

najmniej jednej 

aktywności. 

Nauczyciele akademiccy uzyskują pozytywną ocenę działalności dydaktycznej na Wydziale 

Chemii UW jeżeli w okresie ocenianym spełnili kryterium punktu 1 oraz dodatkowo kryteria 

spośród punktów 2–5: dwa w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku 

dydaktycznym i jeden w przypadku pracowników na stanowisku badawczo-dydaktycznym. 
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