Zarządzenie Nr 84/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2021 roku
w sprawie szczegółowych kryteriów bieżącej oceny nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku 2021

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia
14 czerwca 2019 roku
zarządzam co następuje:
§1
1.

2.

W Uczelni wprowadza się na rok 2021 szczegółowe kryteria bieżącej oceny nauczycieli
akademickich, stanowiącej, zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Uczelni,
podstawę ustalania wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli akademickich, zgodnie
z § 2 – 3 poniżej.
W roku 2021 dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom akademikim na czas określony,
tj. od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
§2

W grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych bieżąca ocena działalności
naukowej, obejmuje dorobek publikacyjny i aktywność w pozyskiwaniu środków na badania
naukowe za lata 2017 – 2020 (ODN 2017 – 2020) i przeprowadzona jest na podstawie Zarządzenia
Rektora Nr 211/2020, wg następujących zasad:
1)
2)

dodatek motywacyjny otrzymują pracownicy, których poziom aktywności naukowej
w ODN 2017 – 2020 został oceniony na A lub B+;
kwota dodatku motywacyjnego wynosi co najmniej 100 zł i rośnie wraz ze wzrostem
aktywności naukowej pracownika. Szczególnie wyróżnia się pracowników
o największej aktywności. Wyliczenia wysokości dodatku motywacyjnego dokonuje się
na podstawie poniższego wzoru:
𝑀∗
kwota dodatku = 100 + 191 ∙ 𝑀∗ ∙ exp ( ) zł,
4
gdzie
M – miara aktywności naukowej pracownika uzyskana w ODN 2017 – 2020,
N – liczba N pracownika stosowana w ODN 2017–2020,
𝑴∗ – skorygowana miara aktywności naukowej uwzględniająca liczbę N pracownika
w okresie oceny, w tym długość zatrudnienia na stanowisku badawczym, dana wzorem
𝑀∗ = 𝑀 ∙ min(𝑁, 1),
exp – funkcja wykładnicza o podstawie liczby e.
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§3
1.

2.
3.

4.

Dodatek motywacyjny w grupie pracowników dydaktycznych otrzymują nauczyciele
akademiccy:
1)
prowadzący zajęcia w języku obcym, w tym w ramach programów wymiany
międzynarodowej – 1 pkt za każde 15 godz., jednak łącznie nie więcej niż 2 pkt;
2)
sprawujący opiekę nad studentem, który jest autorem pracy dyplomowej nagrodzonej
lub wyróżnionej przez instytucje zewnętrzne – 1 pkt za każdą pracę, jednak łącznie nie
więcej niż 2 pkt;
3)
sprawujący opiekę nad sekcją sportową i studentami, którzy odnieśli sukces
w zawodach sportowych lub olimpiadach językowych – łącznie nie więcej niż 4 pkt.,
przy czym:
a)
1 pkt za zajęcie miejsc 1 – 3 w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub
udział w zawodach międzynarodowych,
b)
2 pkt. za zajęcie miejsca 1 – 3 lub udział w finale zawodów międzynarodowych,
c)
1 pkt za uzyskanie tytułu finalisty olimpiady językowej rangi ogólnopolskiej,
d)
2 pkt. za uzyskanie tytułu laureata olimpiady językowej rangi ogólnopolskiej,
e)
1 pkt za organizację co najmniej międzyuczelnianych rozgrywek sportowych lub
organizację olimpiady językowej w Uczelni.
Kryteria określone w ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio dla nauczycieli pełniących funkcję
opiekunów zespołów artystycznych.
Bezpośredni przełożony może wnioskować o przyznanie dodatkowego 1 pkt nauczycielowi,
który osiągnął wyróżniające efekty pracy w zakresie kształcenia i wychowywania studentów
inne, niż określone w ust. 1 – 3, w szczególności w zakresie opieki nad ruchem naukowym
studentów.
Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie
pracowników dydaktycznych nie może być wyższa od średniej wysokości dodatku
motywacyjnego przyznanego nauczycielom akademickim w Uczelni.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 9 czerwca 2021 roku
Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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