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Kryteria oceny okresowej pracowników w Dyscyplinie Nauki Farmaceutyczne 

Pracownicy badawczy 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna opinia kierownika/koordynatora 

projektu/grantu lub instytucji finansującej 

dotycząca realizacji projektu i grantu; 

oraz 

2) 100 pkt. MNiSW lub 5 IF/2 lata w czasopiśmie* 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK. 

 

Kryteria minimalne (konieczność wykazania co 

najmniej jednej aktywności z poniższych): 

 

1) opieka nad kołem naukowym; 

2) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów; 

3) koordynacja staży lub praktyk; 

4) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

program Erasmus); 

5) koordynacja współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi; 

6) członkostwo i aktywny udział w gremiach lub 

towarzystwach; 

7) członkostwo w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych; 

8) inne formy aktywności. 

 

Profesor UMK 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna opinia kierownika/koordynatora 

projektu/grantu lub instytucji finansującej 

dotycząca realizacji projektu i grantu; 

oraz 

2) 80 pkt. MNiSW lub 4 IF/2 lata w czasopiśmie*, 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK. 

 

Adiunkt 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna opinia kierownika/koordynatora 

projektu/grantu lub instytucji finansującej 

dotycząca realizacji projektu i grantu; 

oraz 

2) 60 pkt. MNiSW lub 3 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK, w tym co najmniej jedna 

publikacja 40 pkt. MNiSW lub 2 IF, jako pierwszy 

autor. 

 

Asystent 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna opinia kierownika/koordynatora 

projektu/grantu lub instytucji finansującej 

dotycząca realizacji projektu i grantu; 

oraz 
2) 40 pkt. MNiSW lub 2 IF/2 lata  w czasopiśmie* 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK. 

 



 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

Kryteria minimalne: 

1) 100 pkt. MNiSW lub 5 IF/2 lata w czasopiśmie* 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK; 

lub 

2) w przypadku otrzymania/realizacji projektu 

naukowego/badawczego/wdrożeniowego 

finansowanego ze źródeł zewnętrznych (kierownik  

lub koordynator) – 50 pkt. MNiSW lub 2,5 IF/2 lata  

w czasopiśmie*, przypisanym do dyscypliny nauki 

farmaceutyczne z afiliacją CM UMK. 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) promotorstwo lub recenzja prac dyplomowych lub 

doktorskich lub recenzja prac habilitacyjnych/ 

wniosków o profesurę. 

  

Kryteria minimalne (konieczność wykazania co 

najmniej jednej aktywności z poniższych): 

 

1) opieka nad kołem naukowym; 

2) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów; 

3) koordynacja staży lub praktyk; 

4) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

program Erasmus); 

5) koordynacja współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi; 

6) członkostwo i aktywny udział w gremiach lub 

towarzystwach; 

7) członkostwo w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych; 

8) inne formy aktywności. 

 

Profesor UMK 

Kryteria minimalne: 

1) 80 pkt. MNiSW lub 4 IF/2 lata w czasopiśmie*, 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK; 

lub 

2) w przypadku otrzymania/realizacji projektu 

naukowego/badawczego/wdrożeniowego 

finansowanego ze źródeł zewnętrznych (kierownik  

lub koordynator) – 40 pkt. MNiSW lub 2 IF/2 lata  

w czasopiśmie*, przypisanym do dyscypliny nauki 

farmaceutyczne z afiliacją CM UMK. 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) promotorstwo lub recenzja prac dyplomowych lub 

doktorskich lub recenzja prac habilitacyjnych/ 

wniosków o profesurę. 

 

 

Adiunkt 

Kryteria minimalne: 

1) 60 pkt. MNiSW lub 3 IF/2 lata  w czasopiśmie*, 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK, w tym co najmniej jedna 

publikacja 40 pkt. MNiSW lub 2 IF, jako pierwszy 

autor; 

lub 

2) w przypadku otrzymania/realizacji projektu 

naukowego/badawczego/wdrożeniowego 

finansowanego ze źródeł zewnętrznych (kierownik  

lub koordynator) – 30 pkt. MNiSW lub 1,5 IF/2 lata  

w czasopiśmie*, przypisanym do dyscypliny nauki 

farmaceutyczne z afiliacją CM UMK, w tym co 

najmniej jedna publikacja 20 pkt. MNiSW lub 1 IF, 

jako pierwszy autor. 

Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) promotorstwo lub recenzja prac dyplomowych lub 

doktorskich lub recenzja prac habilitacyjnych. 

 



 

 

* czasopisma – punktowane czasopisma naukowe umieszczone w wykazie MNiSW na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) 

 

Asystent 

Kryteria minimalne: 

1) 40 pkt. MNiSW lub 2 IF/2 lata w czasopiśmie* 

przypisanym do dyscypliny nauki farmaceutyczne  

z afiliacją CM UMK 

Kryteria minimalne dla osób ze stopniem doktora: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) promotorstwo lub recenzja prac dyplomowych; 

 

Kryteria minimalne dla osób bez stopnia doktora: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 



 

Pracownicy dydaktyczni 

 Naukowe Dydaktyczne Organizacyjne 

Profesor 

 Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (co najmniej 3), np.: utworzenie 

nowego zestawu  ćwiczeniowego w laboratorium, 

wykonanie symulacji komputerowej, 

zaangażowanie w działania organizacyjne 

prowadzące do podniesienia jakości kształcenia 

(np. udział w tworzeniu i dostosowywaniu 

programów studiów, udział w przygotowywaniu 

raportów dla PKA itp), prowadzenie zajęć na 

studiach anglojęzycznych, prowadzenie zajęć  

i weryfikacji osiąganych efektów za pomocą 

technik nauczania zdalnego, podnoszenie 

kompetencji zawodowych związanych z efektami 

kształcenia na danym kierunku (np. specjalizacja, 

kursy doskonalące, autorstwo podręczników, 

tematyczne publikacje poglądowe; 

oraz 

3) zaangażowanie w działania promujące Wydział  

i Uniwersytet (Dni Nauki, Drzwi Otwarte, 

Medicalia, Medyczne Środy, spotkania z uczniami 

szkół średnich, wizyty w szkołach itp.); 

oraz 

4) sprawowanie opieki nad studentami wykonującymi  

prace dyplomowe; 

oraz 

5) recenzowanie prac dyplomowych i uczestnictwo 

jako przewodniczący lub członek komisji  

w egzaminach dyplomowych. 

Kryteria minimalne (konieczność wykazania co 

najmniej jednej aktywności z poniższych): 

 

1) opieka nad kołem naukowym; 

2) opieka nad kierunkiem lub rokiem studiów; 

3) koordynacja staży lub praktyk; 

4) koordynacja wymiany międzynarodowej (w tym 

program Erasmus); 

5) koordynacja współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi; 

6) członkostwo i aktywny udział w gremiach lub 

towarzystwach; 

7) członkostwo w komisjach wydziałowych  

i uczelnianych; 

8) inne formy aktywności. 

 



 

Profesor UMK 

  Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (co najmniej 3), np.: utworzenie 

nowego zestawu  ćwiczeniowego w laboratorium, 

wykonanie symulacji komputerowej, 

zaangażowanie w działania organizacyjne 

prowadzące do podniesienia jakości kształcenia 

(np. udział w tworzeniu i dostosowywaniu 

programów studiów, udział w przygotowywaniu 

raportów dla PKA, itp.), prowadzenie zajęć na 

studiach anglojęzycznych, prowadzenie zajęć  

i weryfikacji osiąganych efektów za pomocą 

technik nauczania zdalnego, podnoszenie 

kompetencji zawodowych związanych z efektami 

kształcenia na danym kierunku (np. specjalizacja, 

kursy doskonalące, autorstwo podręczników, 

tematyczne publikacje poglądowe; 

oraz 

3) zaangażowanie w działania promujące Wydział  

i Uniwersytet (Dni Nauki, Drzwi Otwarte,  

Medicalia, Medyczne Środy, spotkania z uczniami 

szkół średnich, wizyty w szkołach itp.); 

oraz 

4) sprawowanie opieki nad studentami wykonującymi 

prace dyplomowe; 

oraz 

5) recenzowanie prac dyplomowych i uczestnictwo 

jako przewodniczący lub członek komisji  

w egzaminach dyplomowych. 

Adiunkt 

 Kryteria minimalne: 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (co najmniej 3) np.: utworzenie  

nowego zestawu  ćwiczeniowego w laboratorium, 

symulacja komputerowa, zaangażowanie  

w działania organizacyjne prowadzące do 

podniesienia jakości kształcenia (np. udział  

w tworzeniu i dostosowywaniu programów 

studiów, udział w przygotowywaniu raportów dla 



 
PKA, itp.), podnoszenie kompetencji zawodowych 

związanych z efektami kształcenia na danym 

kierunku (np. specjalizacja, kursy doskonalące, 

autorstwo podręczników, tematyczne publikacje 

poglądowe itp), prowadzenie zajęć na studiach 

anglojęzycznych, prowadzenie zajęć i weryfikacji 

osiąganych efektów za pomocą technik nauczania 

zdalnego itp.); 

oraz 

3) zaangażowanie w działania promujące Wydział  

i Uniwersytet (Dni Nauki, Drzwi Otwarte, 

Medicalia, Medyczne Środy, spotkania z uczniami 

szkół średnich, wizyty w szkołach, itp.); 

oraz 

4) sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi  

w roku akademickim; 

oraz 

5) recenzowanie prac dyplomowych. 

Asystent 

 Kryteria minimalne: 

1. Bez stopnia doktora 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (co najmniej 2) np.: nowy zestaw 

ćwiczeniowy w laboratorium, wykonanie 

symulacji komputerowej, zaangażowanie  

w działania organizacyjne prowadzące do 

podniesienia jakości kształcenia, prowadzenie 

zajęć na studiach anglojęzycznych, prowadzenie 

zajęć i weryfikacji osiąganych efektów za pomocą 

technik nauczania zdalnego, inne. 

2. Ze stopniem doktora 

1) pozytywna ocena zajęć dydaktycznych (oceny 

studentów, hospitacje); 

oraz 

2) udokumentowane działania podnoszące jakość 

kształcenia (co najmniej 3) np.: nowe ćwiczenie 

w laboratorium, symulacja komputerowa, 

zaangażowanie w działania organizacyjne 

prowadzące do podniesienia jakości kształcenia, 

prowadzenie zajęć na studiach anglojęzycznych,  

prowadzenie zajęć i weryfikacji osiąganych 



 

 

efektów za pomocą technik nauczania zdalnego, 

itp.; 

oraz 

3) sprawowanie opieki nad studentami 

wykonującymi prace dyplomowe. 


