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Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauki o Zdrowiu 

Pracownicy badawczy 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 140 punktów MNiSW/2 lata, w tym 

co najmniej 1 praca z obszaru Q1/Q2 z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu); 

2) aktywność w pozyskiwaniu grantów  drogą 

konkursową (aplikacje o projekty) lub realizacja 

projektu badawczego uzyskanego drogą 

konkursową; 

3) kierownictwo/wykonawstwo grantu 

finansowanego ze źródeł zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej trzech 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi; 

2) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi; 

3) koordynacja współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym; 

4) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych;  

5) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich;  

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę; 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział w komisjach, zespołach eksperckich, 

centrach doskonałości i EF); 

8) inne formy aktywności;  

9) w przypadku kierowników jednostek - sprawne 

zarządzanie zespołem oraz procesem 

badawczym. 

Profesor UMK 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 140 punktów MNiSW/2 lata, w tym 

co najmniej 1 praca z obszaru Q1/Q2 z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu); 

2) aktywność w pozyskiwaniu grantów drogą 

konkursową (aplikacje o projekty) lub realizacja 

projektu badawczego uzyskanego drogą 

konkursową. 

 Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej trzech 

aktywności): 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi; 

2) udokumentowana współpraca 

naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi; 

3) koordynacja współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym; 

4) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych;  



 
5) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich;  

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę; 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział w komisjach, zespołach eksperckich, 

centrach doskonałości i EF); 

8) inne formy aktywności;  

9) w przypadku kierowników jednostek - sprawne 

zarządzanie zespołem oraz procesem 

badawczym. 

Adiunkt 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 100 p MNiSW/2 lata z zakresu nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu); 

2) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania 

naukowe ze źródeł zewnętrznych. 

 Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej dwóch 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi lub interesariuszami 

zewnętrznymi; 

2) udział w konferencjach krajowych  

i międzynarodowych, stażach w jednostkach 

zewnętrznych (w tym zagranicznych); 

3) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich; 

4) aktywność popularyzująca naukę; 

5) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział w komisjach, zespołach eksperckich, CD, 

EF, Szkołach Doktorskich); 

6) inne formy aktywności. 

Asystent 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 80 punktów MNiSW/2 lata, z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu); 

2) udział w realizacji projektów badawczych lub 

aktywność w pozyskiwaniu środków na badania 

naukowe. 

 Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej dwóch 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi lub interesariuszami 

zewnętrznymi; 

2) udział w konferencjach krajowych  

i międzynarodowych, stażach w jednostkach 

zewnętrznych (w tym zagranicznych); 

3) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich; 

4) aktywność popularyzująca naukę; 

5) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(udział w komisjach, zespołach eksperckich, CD, 

EF, Szkołach Doktorskich); 



 

 

6) inne formy aktywności. 



 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 120 punktów MNiSW/2 lata, w tym 

co najmniej 1 praca z obszaru Q1/Q2 z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu); 

2) aktywność w pozyskiwaniu grantów drogą 

konkursową (aplikacje o projekty) lub realizacja 

projektu badawczego uzyskanego drogą 

konkursową. 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) przygotowanie materiałów edukacyjnych dla 

studentów; 

3) promotorstwo przewodów doktorskich lub 

wykonanie recenzje prac doktorskich, pełnienie 

roli recenzenta lub członka komisji w 

postępowaniach o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora. 

Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej dwóch 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi,; 

2) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi; 

3) koordynacja współpracy z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym; 

4) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych; 

5) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich; 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę; 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(IDUB, komisje uczelniane i wydziałowe); 

8) opieka nad kołami naukowymi; 

9) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów;  

10) koordynacja staży lub praktyk; 

11) inne formy aktywności; 

12) w przypadku kierowników jednostek - sprawne 

zarządzanie procesem badawczym  

i dydaktycznym. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek 

organizacyjnych ocenę pozytywną otrzymują osoby 

sprawnie zarządzające pensum dydaktycznym 

podległych pracowników (brak niedopensowań  

i nadwykonań, brak nieprawidłowości w zakresie 

zawierania umów cywilno-prawnych) 

Profesor UMK 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 100 punktów MNiSW/2 lata, w tym 

co najmniej 1 praca z obszaru Q1/Q2 z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu); 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) przygotowanie materiałów edukacyjnych dla 

studentów; 

Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej dwóch 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi; 



 
2) aktywność w pozyskiwaniu grantów drogą 

konkursową (aplikacje o projekty) lub realizacja 

projektu badawczego uzyskanego drogą 

konkursową. 

3) promotorstwo przewodów doktorskich lub 

wykonanie recenzje prac doktorskich, pełnienie 

roli recenzenta lub członka komisji  

w postępowaniach o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora. 

2) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi; 

3) koordynacja współpracy z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym; 

4) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych; 

5) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich; 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę; 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(IDUB, komisje uczelniane i wydziałowe); 

8) opieka nad kołami naukowymi; 

9) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów; 

10) koordynacja staży lub praktyk; 

11) inne formy aktywności; 

12) w przypadku kierowników jednostek - sprawne 

zarządzanie procesem badawczym  

i dydaktycznym. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek 

organizacyjnych ocenę pozytywną otrzymują osoby 

sprawnie zarządzające pensum dydaktycznym 

podległych pracowników (brak niedopensowań  

i nadwykonań, brak nieprawidłowości w zakresie 

zawierania umów cywilno-prawnych) 

Adiunkt 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 70 punktów MNiSW/2 lata z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu); 

2) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania 

naukowe ze źródeł wewnętrznych lub  

zewnętrznych. 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) promotorstwo lub recenzowanie prac 

dyplomowych; 

3) przygotowanie materiałów edukacyjnych dla 

studentów. 

Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej dwóch 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi; 

2) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi; 

3) koordynacja współpracy z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym; 

4) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych; 

5) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich; 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę; 



 
7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(IDUB, komisje uczelniane i wydziałowe); 

8) opieka nad kołami naukowymi; 

9) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów; 

10) koordynacja staży lub praktyk; 

11) inne formy aktywności; 

12) w przypadku kierowników jednostek - sprawne 

zarządzanie procesem badawczym  

i dydaktycznym. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek 

organizacyjnych ocenę pozytywną otrzymują osoby 

sprawnie zarządzające pensum dydaktycznym 

podległych pracowników (brak niedopensowań  

i nadwykonań, brak nieprawidłowości w zakresie 

zawierania umów cywilno-prawnych) 

Asystent 

Kryteria minimalne: 

1) co najmniej 40 punktów MNiSW/2 lata z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki  

o zdrowiu) 

 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) promotorstwo lub recenzowanie prac 

dyplomowych; 

3) przygotowanie materiałów edukacyjnych dla 

studentów. 

Kryteria minimalne (wykazanie co najmniej dwóch 

aktywności) : 

1) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z jednostkami naukowymi 

zewnętrznymi; 

2) udokumentowana współpraca  

naukowo-badawcza z ośrodkami zagranicznymi; 

3) koordynacja współpracy z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym; 

4) udział w komitetach organizacyjnych  

i naukowych konferencji krajowych  

i międzynarodowych; 

5) wystąpienia na znaczących konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wykłady na 

zaproszenie w innych ośrodkach akademickich; 

6) aktywność ekspercka i popularyzująca naukę; 

7) aktywna praca na rzecz Uniwersytetu i Wydziału 

(IDUB, komisje uczelniane i wydziałowe); 

8) opieka nad kołami naukowymi; 

9) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów; 

10) koordynacja staży lub praktyk; 

11) inne formy aktywności; 

12) w przypadku kierowników jednostek - sprawne 

zarządzanie procesem badawczym  

i dydaktycznym. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek 

organizacyjnych ocenę pozytywną otrzymują osoby 



 

 

  

sprawnie zarządzające pensum dydaktycznym 

podległych pracowników (brak niedopensowań  

i nadwykonań, brak nieprawidłowości w zakresie 

zawierania umów cywilno-prawnych) 



 

 

Pracownicy dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

 Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) co najmniej 2 publikacje/2 lata z zakresu 

dydaktyki szkoły wyższej (artykuły  

naukowo-badawcze, autorstwo lub redakcja 

podręczników i skryptów dla studentów)  

o wartości łącznej co najmniej 100 punktów 

MNiSW; 

3) udokumentowane działania na rzecz poprawy 

kształcenia na WNoZ (co najmniej 3 aktywności):  

a) opracowanie autorskich programów nauczania  

b) opracowanie nowoczesnych metod kształcenia  

z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

informatycznych i nauczania zdalnego, 

c) udział w opracowaniu wniosków o nowe kierunki 

kształcenia, 

d) przygotowanie niezbędnych materiałów 

wymaganych przy akredytacji kierunków studiów 

na WNoZ , raportów dla PKA, 

e) dział w kształceniu studentów anglojęzycznych; 

4) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów, uczestnictwo w charakterze recenzenta 

prac dyplomowych przewodniczącego lub 

członka komisji egzaminacyjnej; 

5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

związanych z efektami kształcenia: udział  

w konferencjach szkoleniowych, kursach 

doskonalących.   

Kryteria minimalne (co najmniej 3 kryteria 

spełnione): 

1) aktywny udział w komisjach  

programowo-dydaktycznych; 

2) koordynacja staży lub praktyk; 

3) członkostwo w zespołach eksperckich; 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów, 

5) zaangażowanie w działania na rzecz promocji 

Uniwersytetu i Wydziału: uczestnictwo  

w festiwalach nauki, Medicaliach, Dniach 

Otwartych, działaniach promujących poszczególne 

kierunki studiów, współpraca z działem promocji, 

inne formy aktywności; 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi 

krajowymi i zagranicznymi. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek  

organizacyjnych warunkiem pozytywnej oceny jest 

sprawne zarządzanie procesem dydaktycznym jednostki 

(brak niedopensowań, nadwykonań, brak 

nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 

cywilno-prawnych). 

 

 

 

Profesor UMK 

  Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) co najmniej 2 publikacje/2 lata z zakresu 

dydaktyki szkoły wyższej (artykuły  

naukowo-badawcze, autorstwo lub redakcja 

podręczników i skryptów dla studentów)  

o wartości łącznej co najmniej 100 punktów 

MNiSW; 

Kryteria minimalne (co najmniej 3 kryteria 

spełnione): 

1) aktywny udział w komisjach  

programowo-dydaktycznych; 

2) koordynacja staży lub praktyk; 

3) członkostwo w zespołach eksperckich; 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów, 

5) zaangażowanie w działania na rzecz promocji 

Uniwersytetu i Wydziału: uczestnictwo  



 
3) udokumentowane działania na rzecz poprawy 

kształcenia na WNoZ (co najmniej 3 aktywności):  

a) opracowanie autorskich programów nauczania  

b) opracowanie nowoczesnych metod kształcenia  

z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

informatycznych i nauczania zdalnego, 

c) udział w opracowaniu wniosków o nowe kierunki 

kształcenia, 

d) przygotowanie niezbędnych materiałów 

wymaganych przy akredytacji kierunków studiów 

na WNoZ , raportów dla PKA, 

e) dział w kształceniu studentów anglojęzycznych; 

4) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi 

studentów, uczestnictwo w charakterze recenzenta 

prac dyplomowych przewodniczącego lub 

członka komisji egzaminacyjnej; 

5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

związanych z efektami kształcenia: udział  

w konferencjach szkoleniowych, kursach 

doskonalących.   

w festiwalach nauki, Medicaliach, Dniach 

Otwartych, działaniach promujących poszczególne 

kierunki studiów, współpraca z działem promocji, 

inne formy aktywności; 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi 

krajowymi i zagranicznymi. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek  

organizacyjnych warunkiem pozytywnej oceny jest 

sprawne zarządzanie procesem dydaktycznym jednostki 

(brak niedopensowań, nadwykonań, brak 

nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 

cywilno-prawnych). 

 

 

 

Adiunkt 

 Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć, 

2) pozytywna opinia kierownika jednostki 

organizacyjnej, 

3) co najmniej 1 publikacja jako autor lub 

współautor/2 lata z zakresu dydaktyki szkoły 

wyższej (artykuły naukowo-badawcze, autorstwo 

lub redakcja podręczników i skryptów dla 

studentów) o wartości łącznej co najmniej 70 

punktów MNiSW, 

4) udokumentowane działania na rzecz poprawy 

kształcenia na WNoZ (co najmniej 3 aktywności):  

a) opracowanie autorskich programów nauczania, 

b) opracowanie nowoczesnych metod kształcenia  

z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

informatycznych i nauczania zdalnego, 

c) udział w opracowaniu wniosków o nowe kierunki 

kształcenia, 

d) przygotowanie niezbędnych materiałów 

wymaganych przy akredytacji kierunków studiów 

na WNoZ , raportów dla PKA, 

e) dział w kształceniu studentów anglojęzycznych; 

Kryteria minimalne (co najmniej 3 kryteria 

spełnione): 

1) aktywny udział w komisjach  

programowo-dydaktycznych; 

2) koordynacja staży lub praktyk; 

3) członkostwo w zespołach eksperckich; 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów, 

5) zaangażowanie w działania na rzecz promocji 

Uniwersytetu i Wydziału: uczestnictwo  

w festiwalach nauki, Medicaliach, Dniach 

Otwartych, działaniach promujących poszczególne 

kierunki studiów, współpraca z działem promocji, 

inne formy aktywności; 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi 

krajowymi i zagranicznymi. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek  

organizacyjnych warunkiem pozytywnej oceny jest 

sprawne zarządzanie procesem dydaktycznym jednostki 

(brak niedopensowań, nadwykonań, brak 

nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 

cywilno-prawnych). 

 

 



 

 

5) promotorstwo lub recenzje prac dyplomowych, 

uczestnictwo w charakterze przewodniczącego 

lub członka komisji egzaminacyjnej; 

6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

związanych z efektami kształcenia: udział  

w konferencjach szkoleniowych, kursach 

doskonalących; 

7) zaangażowanie w działania na rzecz promocji 

Uniwersytetu i Wydziału: uczestnictwo  

w festiwalach nauki, Medicaliach, Dniach 

Otwartych, działaniach promujących 

poszczególne kierunki studiów, współpraca  

z działem promocji. 

 

Asystent 

 Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych uzyskana 

z ocen studentów oraz hospitacji zajęć; 

2) pozytywna opinia kierownika jednostki 

organizacyjnej; 

3) zaangażowanie w działania podnoszące jakość 

kształcenia; 

4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

związanych z efektami kształcenia udział  

w konferencjach szkoleniowych, kursach 

doskonalących.   

Kryteria minimalne (co najmniej 3 kryteria 

spełnione): 

1) aktywny udział w komisjach  

programowo-dydaktycznych; 

2) koordynacja staży lub praktyk; 

3) członkostwo w zespołach eksperckich; 

4) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów, 

5) zaangażowanie w działania na rzecz promocji 

Uniwersytetu i Wydziału: uczestnictwo  

w festiwalach nauki, Medicaliach, Dniach 

Otwartych, działaniach promujących poszczególne 

kierunki studiów, współpraca z działem promocji, 

inne formy aktywności; 

6) współpraca z innymi ośrodkami uniwersyteckimi 

krajowymi i zagranicznymi. 

 

Ponadto, w przypadku kierowników jednostek  

organizacyjnych warunkiem pozytywnej oceny jest 

sprawne zarządzanie procesem dydaktycznym jednostki 

(brak niedopensowań, nadwykonań, brak 

nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 

cywilno-prawnych). 


