
 Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora UG nr 179/R/21 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W ZAKRESIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW 

ORGANIZACYJNYCH 

 
Do zdobycia oceny pozytywnej oczekuje się od nauczyciela akademickiego wykazania co najmniej 
dwóch osiągnięć z niniejszej tabeli indywidualnych osiągnięć organizacyjnych: 
 

Lp. 
Rodzaj osiągnięcia 

organizacyjnego 
Opis kryteriów 

1.  Funkcje pełnione w Uniwersytecie 
Gdańskim 

Pełnienie funkcji w Uniwersytecie Gdańskim: 
1) kierownik zakładu, laboratorium, pracowni, 

zespołu lektorów; 
2) kierownik katedry lub dyrektor instytutu, 

zastępca kierownika katedry lub dyrektora 
instytutu; 

3) przewodniczący, wiceprzewodniczący rady 
dyscypliny; 

4) kanclerz, zastępca kanclerza, dziekan, 
prodziekan, prorektor; 

5) pełnomocnik rektora, rzecznik powołany przez 
rektora, zastępca rzecznika, dyrektor i 
wicedyrektor jednostki ogólnouczelnianej. 

 
2.  Funkcje pełnione w pozauczelnianych 

organach lub strukturach systemu 
nauki i szkolnictwa wyższego 
 

Pełnienie funkcji w pozauczelnianych organach lub 
strukturach systemu szkolnictwa wyższego, w tym: 
członek komisji MEiN, PKA, NCBiR i in. 

3.  Udział w międzynarodowych 
gremiach eksperckich 
 

Reprezentacja UG w gremiach międzynarodowych – 
np. w projektach międzynarodowych, oraz 
aktywnościach międzynarodowych – np. 
zespoły/komitety SEA EU i in. 
 

4.  Organizacja sympozjów, konferencji, 
kongresów naukowych 

Organizacja i współorganizacja sympozjów, 
konferencji, kongresów naukowych o charakterze 
ogólnopolskim lub międzynarodowym 
 

5.  Członkostwo w komitetach 
redakcyjnych czasopism 

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism 
naukowych i popularnonaukowych 
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6.  Członkostwo we władzach 
stowarzyszeń naukowych, w 
komitetach i radach naukowych 
instytutów badawczych 
 

 

7.  Członkostwo w komisjach 
rekrutacyjnych na studia lub do 
szkoły doktorskiej 
 

Udział w pracach komisji rekrutacyjnych na studia 
pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie oraz do szkół doktorskich 
 

8.  Udział w pracach zespołu ds. oceny 
śródokresowej doktorantów 
 

Udział w pracach zespołów ds. oceny śródokresowej 
doktorantów szkół doktorskich 

9.  Koordynator wymiany zagranicznej 
studentów i pracowników 
 

Pełnienie funkcji koordynatora międzynarodowej 
wymiany studentów i pracowników 

10.  Opiekun koła naukowego, sekcji 
sportowej 

Pełnienie funkcji opiekuna koła naukowego 
studentów lub doktorantów lub uczelnianej sekcji 
sportowej 
 

11.  Koordynator kierunku studiów 
 

Pełnienie funkcji koordynatora lub opiekuna 
kierunku studiów lub specjalności 
 

12.  Koordynator Modułu Kształcenia, 
sylabusów 

Pełnienie funkcji koordynatora Modułu Kształcenia 
lub Panelu Sylabusów 
 

13.  Organizacja i udział w wydarzeniach 
popularyzujących naukę, kulturę i 
sport akademicki 

Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę dla 
interesariuszy zewnętrznych (młodzież, dzieci, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i in.) 
 

14.  Udział w projektach promocyjnych Udział w organizacji lub przeprowadzeniu 
projektów promujących dany kierunek studiów lub 
dyscyplinę naukową w otoczeniu społeczno-
gospodarczym uczelni 

15.  Utworzenie nowej oferty kształcenia Stworzenie programu nowych specjalności, studiów 
podyplomowych lub innej formy kształcenia 

16.  Kierowanie praktykami studenckimi Pełnienie funkcji kierownika lub opiekuna praktyk 
zawodowych studentów 

17.  Kierowanie studiami 
podyplomowymi, kursami 
dokształcającymi 
 

 

18.  Członkostwo w komisjach senackich, 
uczelnianych, rektorskich lub 
wydziałowych 
 

Udział w pracach komisji na poziomie 
ogólnouczelnianym (rektorskie, senackie) lub 
jednostki organizacyjnej  

19.  Inne osiągnięcia organizacyjne Inne udokumentowane osiągnięcia organizacyjne 
 


