
Załącznik Nr 2  

 

Obszar dydaktyczny – osiągnięcia organizacyjne  

 

Grupa A  

Każde osiągnięcie - 5 pkt 

1) prorektor, dziekan, prodziekan, 

2) członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii 

Młodych Uczonych PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady 

Doskonałości Naukowej,  

3) członek władz międzynarodowego lub zagranicznego towarzystwa naukowego, 

4) konsultant krajowy,  

5) udział w zespołach przygotowujących akredytację kierunku studiów (krajową lub 

zagraniczną) oraz zespołach koordynujących pozyskiwanie danych na potrzeby 

parametryzacji,  

6) udział w komisjach rekrutacyjnych na wydziałach, 

7) pełnomocnik rektora lub dziekana, któremu powierzone zostało wykonywanie 

określnego zakresu zadań,  

8) pozyskiwanie środków zewnętrznych (projekty, opinie, ekspertyzy, sponsoring)  

– max. 5,  

9) członek organizacji akredytacyjnej międzynarodowej edukacyjnej np. WFME,  

10) koordynator Festiwalu Nauki, 

11) redaktor naczelny czasopisma z ministerialnego wykazu czasopism lub wydawanego 

przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

12) uzyskanie specjalizacji, 

13) ukończenie studiów podyplomowych. 

 

Grupa B  

Każde osiągnięcie - 3 pkt 

1) osoba pełniąca funkcję zarządczą w uczelni w jednostce zatrudniającej  

co najmniej 5 osób),  

2) członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Rady ds. Kształcenia, Rady Naukowej 

Kolegium, Rady ds. Stopni Naukowych i stałego zespołu wydziałowego,  

3) członek Komitetu Ewaluacji Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konwentu 

Rzeczników, Rady Młodych Naukowców, innego organu doradczego powołanego 

przez centralne organy administracji państwowej lub organy Unii Europejskiej,  

4) członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej 

Nauki  i Szkolnictwa Wyższego lub rzecznik dyscyplinarny Ministra,  

5) członek zespołu eksperckiego powołanego przez organy lub instytucje państwowe 

oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, 

6) członek komitetu nauk PAN,  

7) członek zarządu krajowego towarzystwa naukowego, 

8) konsultant wojewódzki,  

9) sekretarz redakcji czasopisma z ministerialnego wykazu lub czasopisma  

wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

10) przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji,  

11) koordynator Mostum lub Erasmus plus,  

12) koordynator egzaminu dyplomowego/ kształcenia praktycznego/praktyk 

zawodowych,  

13) funkcja opiekuna roku,  



14) funkcja kierownik specjalizacji - max.6 pkt, 

15) przewodniczący sekcji PKA, 

16) współpraca ze szkołami i innymi interesariuszami zewnętrznymi,  

17) organizacja  zjazdu naukowego (konferencji) z sesją studencką  - max. 6 pkt, 

18) prowadzenie na zjeździe  naukowym  lub konferencji sesji, w ramach której odbywa 

się sesja studencka lub sesja Szkoły Doktorskiej -  max. 6 pkt, 

19) udział w programie Erasmus Plus.  

 

Grupa C  

Każde osiągnięcie - 1 pkt 

 

1) pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego - max.3 pkt, 

2) pełnienie funkcji członka senatu Uczelni,  

3) pełnienie funkcji członka komisji uczelnianej, 

4) pełnienie funkcji przedstawiciela Uniwersytetu w gremiach niewymienionych 

w grupie A i B,  

5) pełnienie funkcji członka kolegium redakcyjnego czasopisma z listy ministerialnej 

lub wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

6) recenzowanie pracy dyplomowej (magisterskiej /licencjackiej) - max. 5 pkt, 

7) recenzowanie wewnątrzuczelnianych projektów badawczych i projektów do Szkoły 

Doktorskiej - max. 5 pkt, 

8) recenzowanie artykułów z listy czasopism posiadających IF – max. 5 pkt, 

9) osoba pełniąca funkcję zarządczą w uczelni w jednostce zatrudniającej mniej 

niż 5 osób),  

10) członkostwo w doraźnych komisjach i zespołach wydziałowych - max. 3pkt, 

11) przygotowanie projektu na festiwal nauki – max. 3 pkt,  

12) aktywna działalność na rzecz promocji i rekrutacji (wyjazdy do szkół, zajęcia 

dla uczniów i studentów itd.) - max. 3 pkt. 

 

 

 

 

 


