
 

Projekt pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Kryteria oceny Kandydata na Lidera Doskonałości Dydaktycznej 

w ramach projektu pn.: „Doskonałość dydaktyczna uczelni” 

 

Punktacja za poszczególne kryteria rekrutacyjne: 

Kryterium/ Źródła weryfikacji Przyznawane punkty: 

Dotychczasowe doświadczenie i 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej (np. 

laureaci nagród dla Najlepszego 

Nauczyciela Akademickiego, nagród 

dydaktycznych Rektora, itp.1) 

 

Weryfikacja: na podstawie kserokopii 

otrzymanych certyfikatów, zaświadczeń, 

decyzji, itp. 

 

 

Dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej: 

 

Nagroda za osiągniecia w pracy dydaktycznej I stopnia - 25 pkt za 

każdą nagrodę 

 

Nagroda za osiągniecia w pracy dydaktycznej II stopnia - 20 pkt za 

każdą nagrodę 

 

Nagroda za osiągniecia w pracy dydaktycznej III stopnia - 15 pkt za 

każdą nagrodę 

 

Pozostałe nagrody za działalność dydaktyczną - 10 pkt za każdą 

nagrodę 

Udział w szkoleniach podnoszących 

kompetencje dydaktyczne z zakresu 

nowoczesnych metod i narzędzi 

dydaktycznych (kryterium nie dotyczy 

szkoleń zawodowych i językowych) 

 

Weryfikacja: na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez instytucję/jednostkę 

realizującą dane szkolenie 

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne: 

 5 pkt za każde szkolenie kończące się otrzymaniem 

zaświadczenia, 

 10 pkt za każde szkolenie certyfikowane 

 15 pkt za ukończenie studiów podyplomowych 

Sprawowanie funkcji mentora nad 

studentem, np. w ramach realizacji 

projektu pn. „Wdrożenie programu 

rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum 

Symulacji Medycznej” (CSM) 

 

Weryfikacja: na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez jednostkę zlecającą 

pełnienie funkcji mentora/ realizującą 

projekt (np. CSM – Dział Projektów 

Pomocowych) 

Sprawowanie funkcji mentora 

 1-4 studentów – 5 pkt 

 5-9 studentów – 10 pkt 

 10 i powyżej – 15 pkt 

Inicjowanie/koordynacja działań 

projektowych w zakresie dydaktyki 

 

Weryfikacja: na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez jednostkę merytoryczną 

(np. Dział Projektów Pomocowych, Dział 

Współpracy Międzynarodowej, inne) 

Inicjowanie działań projektowych w zakresie dydaktyki: 

 5 pkt. za zgłoszoną, zarejestrowaną lub zrealizowaną 

koncepcję działania 

 

 

                                                           
1 Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 18/2022 z dnia 8.03.2022 r. Regulamin w sprawie zasad, trybu i kryteriów 
kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, rozdział 
III. 


