
Uchwała Nr 61/2020 
 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

oceny kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych  

 

 

Na podstawie §35 pkt 24 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

Kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej oceniany jest w szczególności z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: 

 

1) dorobku naukowego, przy czym kierownik jednostki posiadający: 

a) stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w okresie 5 lat 

kierowania daną jednostką naukowo-dydaktyczną winien wykazać się co najmniej 

dorobkiem naukowym ocenionym na 20 punktów Impact Factor (IF) lub 800 

punktów aktualnie obowiązującej dla publikacji naukowych punktacji Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW”) lub dorobkiem naukowym zespołu 

pracowników kierowanej jednostki ocenionym na 40 punktów Impact Factor (IF) lub 

1600 punktów aktualnie obowiązującej dla publikacji naukowych punktacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („MNiSW”) lub pozyskaniem przez 

kierowaną jednostkę grantu naukowego na poziomie co najmniej 500 tys. zł; 

b) stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy w okresie 5 lat kierowania daną 

jednostką naukowo-dydaktyczną winien wykazać się co najmniej dorobkiem 

naukowym ocenionym na 8 punkty Impact Factor (IF) lub 440 punktów aktualnie 

obowiązującej dla publikacji naukowych punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego („MNiSW”) lub dorobkiem naukowym zespołu pracowników kierowanej 

jednostki ocenionym na 16 punktów Impact Factor (IF) lub 460 punktów aktualnie 

obowiązującej dla publikacji naukowych punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego („MNiSW”) lub pozyskaniem grantu naukowego na poziomie co najmniej 

300 tys. zł; 

2) oceny wystawionej przez studentów i doktorantów, która powinna być na poziomie 4 lub 

wyższa, 

3) brak N0 w kierowanej jednostce, 

4) prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie lub habilitacyjne (postępowania 

habilitacyjne), w stosunku do których kierownik pełnił funkcje – odpowiednio – 

opiekuna, promotora lub członka komisji habilitacyjnej, 

5) osiągnięte efekty kształcenia w prowadzonym module/modułach,  

6) zdawalność przez absolwentów LEK-u lub LDEK-u w prowadzonej dziedzinie (dotyczy 

kierowników jednostek klinicznych), 

7) zasiadanie i praca w komisjach uczelnianych,  

8) uczestnictwo w posiedzeniach rady naukowej lub rady dydaktycznej, 

9) uczestniczenie kadry kierowanej jednostki w kursach doskonalących umiejętności 

dydaktyczne. 

 

§2 

Oceny kierowników jednostek, którzy funkcję tę pełnili krócej niż 5 lat dokonuje się z 

odpowiednim uwzględnieniem tej okoliczności.  



§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym do bieżącej oceny kierowników jest 

stosowana z uwzględnieniem jej okresu obowiązywania. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


