
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 27 z dnia 20.05.2013r. 

Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

I. Działalność dydaktyczna. 

1. Działania na rzecz rozwoju dydaktyki. 

 

 

L.p. Opis działania 
Liczba 

punktów 

1. Opracowanie nowego wdrożonego programu zgodnie z KRK kształcenia:  
przedmiot (y)/moduł, specjalność/kierunek 

max. do:  

2/6/121)2)
 

2. Opracowanie nowego wdrożonego programu kształcenia zgodnie z KRK w 
ramach studiów podyplomowe, kursów, szkoleń:  
przedmiot (y)//szkolenia, kursy/studia podyplomowych 

max. do:  

2/4/81)2) 

3. Przygotowanie i uruchomienie nowego stanowiska laboratoryjnego 1 

4. Opracowanie dydaktycznego programu komputerowego 1 

5. Zorganizowanie konferencji dydaktycznej krajowej/zagranicznej 1/23) 

6. Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla studentów 1 

7. Zorganizowanie wyjazdów studenckich na konferencje krajowe/zagraniczne dla 
grupy większej niż 5 osób 

1/2 

8. Działalność dydaktyczna związana z oświatą, kulturą, gospodarką, ochroną 
zdrowia (m.in. olimpiady, konkursy wiedzy) na poziomie: 
uczelni/regionu/ponadregionalnym 

 max. do: 
4/6/101)4) 

9. Popularyzacja kierunków studiów wśród uczniów max. do 21) 

10. Promotorstwo prac dyplomowych (prace zamawiane) we współpracy z 
instytucjami zewnętrznymi/ przedsiębiorstwami 

2 

11. Inne 11) 

1)przyznaje komisja  
2) liczba punktów dzielona jest pomiędzy członków zespołu opracowującego program 
3)punkty przyznawane są osobom pełniącym funkcję przewodniczącego i sekretarza komitetu organizacyjnego 
4) liczba punktów dzielona jest pomiędzy osoby zaangażowane w dane przedsięwzięcie 

 
2. Publikacje dydaktyczne 

L.p. Opis publikacji Liczba punktów 

1. Skrypt uczelniany 10 

2. Artykuły  1 

3. Publikacje wspólne ze studentami 1 

4. Podręcznik lub opracowanie do użytku szkolnego 2 

5. Inne  1 

 

 

 

 

 



 

3. Ocena sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych dokonana przez studentów i doktorantów. 

 

kategoria Prowadzenie 

zajęć/zgodność 

z kartą 

przedmiotu 

Punktualność i 

terminowość 

zajęć 

Przystępność w 

przekazywaniu 

treści kształcenia 

Postawa 

nauczyciela 

akademickiego 

wobec 

studentów 

Określenie 

wymagań 

wobec 

studentów 

Średnia ocen z 

ankiety 

studenckiej 

oceniającej 

nauczyciela 

akademickiego 

     

Liczba 

punktów 

     

Suma punktów  

 
W ocenie sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych stosuje się następującą punktację na podstawie 
średniej sumy punktów uzyskanych przez nauczyciela akademickiego w okresie objętych arkuszem : 
 

L.p. Uzyskana ocena Liczba punktów 

1. 5,00-4,76             10 

2. 4,51-4,75                9 

3. 4,26-4,50                8 

4. 4,01-4,25                7 

5. 3,76-4,00                6 

6. 3,51-3,75                5 

7. 3,26-3,50               4 

8. 3,00-3,25               3 

9. 2,00-2,99     0 

 

1) Działalność organizacyjna*. 

 

L.p. 

 

Sprawowana funkcja 

 

Liczba punktów 

1. Rektor/prorektor 100/70 

2. Dziekan/prodziekan 50/35 

3. Kierownik jednostki międzywydziałowej/zastępca kierownika 
jednostki międzywydziałowej 

30/15 

4. Dyrektor instytutu/kierownik  katedry prowadzącej kierunek 
studiów 

30/25 

5. Wicedyrektor instytutu/ 
zastępca kierownika katedry prowadzącej kierunek studiów 

20/10 

6. Kierownik katedry/zastępca 10/4 

7. Kierownik zakładu 6 

8. Kierownik laboratorium badawczego 5 



9. Kierownik projektu (w ramach programów unijnych) 1** 

10. Obsługa projektu (w ramach programów unijnych) 0,5** 

11. Członek senatu 4*** 

12. Przewodniczący/wiceprzewodniczący komisji senackiej/członek 
komisji senackiej 

8/3/1 

13. Przewodniczący komisji doktorskiej/habilitacyjnej/profesorskiej 1/2/2 

14. Przewodniczący/sekretarz/członek komisji habilitacyjnej (nowa 
procedura) 

3/2/1 

15. Pełnomocnik rektora 10 

16. Członek rady wydziału 2*** 

17. Kierownik studiów doktoranckich 10 

18. Kierownik studiów podyplomowych 6 

19. Kierownik praktyk/opiekun praktyk 5 

20. Opiekun roku 1 

21. Opiekun koła naukowego 31) 

22. Koordynator ECTS (wydziałowy/instytutowy) 42) 

23. Koordynator prac wynikających z umów UJK w ramach współpracy z 
innymi podmiotami 

1-63) 

24. Inna aktywność organizacyjna (m.in. członek komisji uczelnianych, 
wydziałowych, rekrutacyjnych) 

1-44) 

* liczba punktów przyznawana jest za każdy rok akademicki 
** Liczba punktów (dodatkowych) przyznawana jednorazowo za każde 500 tys. zł wartości realizowanego projektu 
*** Wymagana obecność na co najmniej 60% posiedzeń. 
Uwagi:  
1)na podstawie załącznika Nr IV pkt. 18 do arkusza oceny nauczyciela akademickiego punkty przyznaje komisja, 
2) w przypadku koordynatora instytutowego liczba punktów może być zwiększona w zależności od liczby zrealizowanej wymiany w ramach 
programu ERASMUS: 1 - 5 osób – 1 punkt, 6 – 10 osób – 2 punkty, powyżej 10 osób – 3 punkty.  Na podstawie załącznika Nr IV pkt. 19 do 
arkusza oceny nauczyciela akademickiego przyznaje komisja 
3) na podstawie załącznika Nr IV pkt. 20 do arkusza oceny nauczyciela akademickiego punkty  przyznaje komisja, 
4) na podstawie załącznika Nr IV pkt. 21 do arkusza oceny nauczyciela akademickiego punkty  przyznaje komisja: np. członek komisji 
wydziałowej 2, przewodniczący komisji wydziałowej 4. 
 

 

 

 

 


