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ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA WOiG 

projekt 06.06.2022 

 

ADIUNKT 

Udokumentowany dorobek 

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta dydaktycznego na Wydziale Oceanografii 
i Geografii UG powinna obligatoryjnie posiadać dorobek w co najmniej w jednym z poniżej 
zawartych punktów1: 

1. autorska lub współautorska publikacja o charakterze dydaktycznym (np. artykuł 

metodyczny, artykuł dydaktyczny, skrypt); 

2. autorstwo lub współautorstwo elektronicznych materiałów dydaktycznych lub kursu e-

learningowego lub kursu MOOC; 

3. przygotowanie programu i prowadzenie nowego /autorskiego przedmiotu. 

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta dydaktycznego na Wydziale Oceanografii 
i Geografii UG powinna złożyć wniosek zawierający informację o dotychczasowej aktywności 
dydaktycznej wraz z wykazem osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych zrealizowanych 
w ostatnich czterech latach w następującym zakresie (spełniając co najmniej cztery kryteria): 

1. udział i zaangażowanie w realizację projektów dydaktycznych (m.in. FID, POWER i inne); 

2. udział i zaangażowanie w przygotowanie oferty programowej kierunku lub specjalności 

studiów; 

3. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym (na uczelni 

macierzystej lub za granicą); 

4. zaangażowanie w organizację kształcenia i sprawowanie opieki nad studentami na Wydziale 

(np. aktywne członkostwo w Radach Programowych, Wydziałowym Zespole ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, kierowanie praktykami zawodowymi, opieka tutorska, 

opieka naukowa w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów, koordynacja zajęć, np. 

terenowych, opieka nad aktywnie działającymi kołami naukowymi, opieka nad studentami 

przygotowującymi prace dyplomowe); 

4. pozytywne wyniki ankiet i hospitacji; 

5. działania podejmowane na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych (aktywny udział 

w seminariach, konferencjach metodyczno-dydaktycznych, w różnych formach szkoleń / 

warsztatów) wraz ze wskazaniem wdrożeń i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce 

dydaktycznej; 

 
1 całokształt dorobku 
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6. zaangażowanie w działalność popularyzatorską (np. pikniki naukowe, dni otwarte, wykłady 

dla szkół, itp.); 

7. zdobyte wyróżnienia, nagrody; 

8. inne osiągnięcia potwierdzające kwalifikacje dydaktyczne. 

Do dokumentacji należy dołączyć opinię bezpośredniego przełożonego. 

 

PROFESOR UCZELNI 

Udokumentowany całokształt dorobku 

Osoba ubiegająca się o stanowisko profesora uczelni na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 
powinna obligatoryjnie posiadać dorobek książkowy co najmniej w jednym z poniżej zawartych 
punktów: 

1. samodzielny lub współautorski dorobek w postaci opracowania monografii, przewodnika 
metodycznego dla studentów z podaniem przedmiotu (kursu), dla którego jest 
przeznaczona publikacja; 

2. samodzielna lub zespołowa redakcja opracowań książkowych, dotyczących szeroko 
rozumianych kwestii dydaktycznych lub prowadzenia dydaktyki na określonych kierunkach 
studiów; 

3.  samodzielne lub współautorskie opracowanie monografii naukowych, które służą 
studentom w przygotowaniu prac dyplomowych i specjalizowaniu się we wskazanym 
zagadnieniu. 

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko profesora dydaktycznego na Wydziale Oceanografii 
i Geografii UG winna złożyć podanie wraz z autoreferatem o dotychczasowej działalności 
dydaktycznej oraz wykazem osiągnięć dydaktycznych w następującym zakresie: 

1. wykaz udokumentowanych osiągnięć publikacyjnych (publikacje; opracowania wykonane 
na zlecenie np. Instytutu Badań Edukacji, Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 
autorskie i współautorskie artykuły dydaktyczne, itp.); 

2. wykaz osiągnięć organizacyjnych w zespołach działających na rzecz szeroko rozumianej 
dydaktyki – tutoring, przewodniczenie lub członkostwo w radach programowych kierunków 
studiów, udział w tworzeniu nowego kierunku studiów, udział w konferencjach 
dydaktycznych, organizacja konferencji dydaktycznych, praca w wydziałowych lub 
senackich komisjach ds. kształcenia, praca jako opiekun roku, opiekun studenckiego koła 
naukowego, opiekun prac dyplomowych, przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, 
członek komisji rekrutacyjnych, praca w PKA, przygotowywanie recenzji dydaktycznych, 
praca w zespołach przygotowujących materiały do akredytacji kierunku…. Itp.; 

3.  informacja o prowadzonych dotychczas zajęciach dydaktycznych, w tym zajęciach 
autorskich, zajęciach w języku angielskim, wykładach poza uczelnią (np. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, studia podyplomowe, festiwale naukowe, szkoły letnie). Należy  dołączyć 
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ankiety studenckie oraz protokoły z hospitacji zajęć2, prowadzonych przez kandydata na 
profesora dydaktycznego. 

 

Po złożeniu kompletu dokumentów przez kandydata na stanowisko profesora dydaktycznego 
Rada Wydziału powoła dwóch recenzentów (osoby posiadające co najmniej stopień doktora 
habilitowanego) dorobku dydaktycznego i organizacyjnego w zakresie dydaktyki,  przy czym 
jednego z recenzentów powołuje się spośród osób niezatrudnionych w UG. Po wpłynięciu obu 
recenzji osobą omawiającą recenzje winien być recenzent z uczelni – byłby to laudator 
kandydata na stanowisko profesora dydaktycznego. W przypadku obu recenzentów spoza 
uczelni taką rolę pełniłby Dziekan Wydziału lub osoba wskazana przez Radę Wydziału. 

 
2 ostatnie 4 lata 


