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OKRESOWA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

 

1. Zakres procedury 

Określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania procesu oceniania nauczycieli 

akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku 

 

2. Podstawy prawne i wprowadzenie 

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572 z późn zm.), 

2) § 85 - 90 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w 

Sanoku,  

celem stałego doskonalenia kompetencji pracowników i organizacji (Uczelni), w tym 

jakości decyzji personalnych i jakości kształcenia. 

 

3. Terminologia 

1) Procedura: procedura okresowej oceny nauczycieli akademiach PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku; 

2) Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku; 

3) Pracownik - nauczyciel akademicki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku: osoba 

zatrudniona w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku na podstawie mianowania lub umowy 

o pracę; 

4) Okresowe ocenianie nauczycieli akademickich: proces okresowego oceniania 

pracowników - nauczycieli akademickich wraz z jego efektem - okresową oceną 

nauczyciela akademickiego; 

5) Proces okresowego oceniania nauczycieli akademickich: wszelkie działania związane  

z przygotowaniem, przeprowadzeniem i wystawianiem okresowych ocen nauczycieli 

akademickich; 

6) Okresowa ocena nauczyciela akademickiego: ostateczny wynik procesu oceniania, na 

który składają się oceny cząstkowe; 

7) Dokumentacja okresowego oceniania: wszelkie dokumenty związane z procesem 

okresowego oceniania, w tym kwestionariusz okresowej oceny nauczyciela 

akademickiego; 

8) Kwestionariusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego: dokument, w którym 

zapisywane są oceny cząstkowe, okresowa ocena - ogólna oraz inne informacje mające 

wpływ na ocenę. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do procedury. 

9) Oceniany – pracownik-nauczyciel akademicki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

podlegający okresowemu ocenianiu. 

10) Rozmowa oceniająca: rozmowa przeprowadzana przez bezpośredniego przełożonego  

z ocenianym, podczas której informuje się ocenianego o wyniku oceny okresowej; 

11) Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich: zespół osób powołany przez Rektora 

celem dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich; 

12) Odwoławcza Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich: komisja powoływana przez 

Senat Uczelni, która rozpatruje odwołania nauczycieli akademickich od oceny. 

 

 



 
 

 
 

4. Opis postępowania: 

4.1. Cele okresowego oceniania nauczycieli akademickich PWSZ im. Jana Grodka w 

Sanoku 

1. Ocena powinna pełnić rolę stabilizującą, doskonalącą, korekcyjną. 

2. Celem procesu okresowego oceniania jest przygotowanie rzetelnej, obiektywnej 

informacji, która będzie stanowić przesłanki decyzji personalnych. 

4.2. Nauczyciele akademiccy objęci procesem okresowego oceniania 

1. Okresowym ocenianiem, objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy Uczelni 

zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę. 

2. Przy ocenach wszystkich pracowników objętych procedurą obowiązuje 

kwestionariusz oceny, stanowiący załączniki do procedury. 

4.3. Podstawowe zasady oceniania 

1. Okresowe ocenianie ma charakter: 

− powszechny, to znaczy, że obejmuje wszystkich pracowników, 

− zobiektywizowany, to znaczy, że poprzez stworzenie odpowiednich procedur, 

miar i narzucenie wymagań formalizacji, ocena powinna być uwalniana od 

subiektywnych sądów, 

− rzetelny, czyli wykonywany miarodajnie z najwyższą starannością, 

umożliwiający odtworzenie procesu i udokumentowanie okresowej oceny, 

− wiarygodny, czyli oparty nie tylko na wzajemnym zaufaniu, co do intencji, 

merytorycznej poprawności i zgodności z zasadami prawa, etyki oraz 

osiągnięciami teorii oceniania, ale także podlegający standaryzacji i kontroli, 

− zapewniający równy dostęp oceniającemu i ocenianemu do wszystkich 

informacji na podstawie, których formułowana jest ocena, 

− jednoznaczny, co oznacza, że w dokumentach personalnych nauczyciela 

akademickiego za ten sam okres czasu nie mogą być złożone dwie różniące 

się okresowe oceny, 

− zindywidualizowany, co oznacza, że ocena jest odnoszona jedynie do 

pojedynczej osoby, 

− systematyczny i systemowy, to znaczy prowadzony z myślą o czasowej 

powtarzalności racjonalnym powiązaniu z systemem zarządzania Uczelnią 

oraz Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości kształcenia. 

2. Każdy pracownik Uczelni ma prawo do zapoznania się z trybem i zasadami 

okresowego oceniania przed rozpoczęciem procesu oceniania. 

3. Oceniani i Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich są zobowiązani, do 

starannego przygotowania informacji niezbędnych do wypełnienia 

kwestionariusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego.  

4. Koniecznym etapem procesu oceniania jest rozmowa ocenianego z bezpośrednim 

przełożonym, podczas której powinny zostać wyjaśnione wszelkie wątpliwości.  

W rozmowie tej musi być przekazana pracownikowi informacja na temat 

wystawionych ocen, pożądanych zmian oraz wnioski na temat przyszłej kariery 

ocenianego (dalszego rozwoju zawodowego). Ocena nauczyciela akademickiego 

zostaje mu przekazana przez bezpośredniego przełożonego, a w przypadku 

nauczycieli akademickich niezatrudnionych w instytutach przez prorektora 

wskazanego przez rektora. Rozmowa kończy się podpisaniem przez ocenianego 

kwestionariusza okresowej oceny. Podpis stanowi jedynie o zaznajomieniu się z 

treścią, a nie o akceptacji oceny. 

5. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od okresowej oceny 

do Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. 

 

 



 
 

 
 

4.4. Przedmiot i kryteria oceny 

1. Przedmiot i kryteria okresowego oceniania wynikają z misji, celów, strategii Uczelni. 

2. Zasadnicze kryteria oceny pracownika to wkład w działalność dydaktyczną, organizacyjną 

i naukowo-badawczą oraz rozwój potencjału Uczelni, a także przestrzeganie prawa 

autorskiego i praw pokrewnych. 

3. Kryteria ocen zawarte w załączonym do procedury kwestionariuszu oceny nauczycieli 

akademickich, uszczegóławia przedmiot oceny oraz wskazuje wzorce, do których 

odnoszona jest ocena. 

4. Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w PWSZ oceniani są za działalność dydaktyczną 

(DD) oraz działalność organizacyjną (DO). 

Pracownicy dydaktyczni zasadniczo nie są oceniani za działalność naukowo-

badawczą (DNB). Powinni jednak zadeklarować osiągnięcia w działalności 

naukowo-badawczej, wówczas są również oceniani za ten rodzaj działalności. 

4.1. Częstotliwość przeprowadzania procesu oceniania 

1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich odbywa się nie rzadziej niż raz na 

cztery lata zgodnie z harmonogramem ustalonym każdorazowo zarządzeniem 

rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 

2. Oceny nauczyciela akademickiego  dokonuje się również: 

1) gdy minął czteroletni okres w którym nie dokonano oceny pracownika 

(dotyczy to pracowników zatrudnionych po terminie poprzedniej okresowej 

oceny nauczycieli akademickich; 

2) po upływie roku od uzyskania  oceny ogólnej negatywnej; 

3) na wniosek bezpośredniego przełożonego, dyrektora instytutu, prorektorów 

lub rektora. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie 

wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby 

wojskowej lub służby zastępczej. 

4.2. Przebieg procesu oceniania nauczycieli akademickich 

1. Proces oceniania nauczycieli akademickich rozpoczyna wydanie przez rektora 

zarządzenia – harmonogramu oceniania. 

2. Biuro Rektora przy współpracy z Działem Kadr przygotowuje informacje 

niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, w tym listy nauczycieli 

akademickich objętych oceną w danym terminie. 

3. Listy nauczycieli akademickich objętych oceną w danym terminie Biuro Rektora 

przekazuje drogą poczty elektronicznej kierownikom zakładów/ dyrektorom 

instytutów, w których zatrudnieni są oceniani pracownicy bądź prorektorowi 

wskazanemu przez rektora w przypadku pozostałych pracowników. 

4. Kwestionariusze oceny Biuro Rektora przekazuje niezwłocznie drogą poczty 

elektronicznej pracownikom objętym oceną. 

5. Oceniany nauczyciel akademicki zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz 

oceny w ciągu 14 dni od otrzymania go z Biura Rektora. 

6. Po wypełnieniu kwestionariusza (elektronicznie), wydrukowaniu i podpisaniu 

oceniany pracownik przekazuje go bezpośredniemu przełożonemu 

(kierownikowi zakładu/ dyrektorowi instytutu/ prorektorowi). Bezpośredni 

przełożony w kwestionariuszu oceny wpisuje proponowane punkty za 

poszczególne osiągnięcia oraz opatruje kwestionariusz swoją opinią na temat 

ocenianego pracownika. 



 
 

 
 

7. Wypełnione formularze, z opinią i proponowanymi punktami bezpośredniego 

przełożonego trafiają z powrotem do Biura Rektora, nie później niż 30 dni od 

dnia przekazania ich do wypełnienia. 

8. Po zebraniu wszystkich kwestionariuszy Biuro Rektora przekazuje je do Komisji 

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. 

9. Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich zbiera się niezwłocznie po 

przekazaniu jej wszystkich wypełnionych kwestionariuszy, nie później jednak niż 

w ciągu 14 dni od przekazania. 

10. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy 

członkowie Komisji. 

11. Zasady wystawiania ocen przez Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich: 

1) Komisja weryfikuje punkty zaproponowane przez bezpośredniego 

przełożonego ocenianego pracownika, w kwestionariuszu oceny wpisuje 

liczbę punktów po weryfikacji. Sumę punktów za poszczególne rodzaje 

działalności oraz łączną sumę punktów wpisuje się do kwestionariusza oceny. 

Jeśli jakiś rodzaj działalności nie podlega ocenie wówczas miejsce na sumę 

ocen wykreśla się.  

2) Komisja tworzy listy rankingowe dla każdej grupy pracowników wskazanych 

w § 6 pkt 4. 

3) Dla każdej z ocenianych grup wylicza się przeciętny wskaźnik (W), który 

posłuży do wystawienia oceny ogólnej. Przeciętny wskaźnik oblicza się 

według poniższego wzoru: 

                              S     

                                          n 

 

W – przeciętny wskaźnik 

S - suma wszystkich punktów wszystkich pracowników z danej grupy 

n- liczba pracowników w danej grupie 

 

4) Ustala się następująca skalę ocen dla wszystkich pracowników: 

A – wyróżniająca: powyżej 121% W 

B – bardzo dobra: 91%-120% W 

C – dobra: 61%-90% W 

D – dostateczna: 31%-60% W 

E – negatywna: poniżej 30% W 

5) /wykreślony/ 

6) Przyjmuje się, że oceny A, B, C, D są pozytywne a ocena E negatywna. 

7) Komisja może obniżyć ocenę ogólną o jeden stopień w przypadku: 

− złożenia kwestionariusza oceny po upływie wyznaczonego terminu, 

− uzyskania negatywnej oceny (5 punktów i mniej) ze studenckiej ankiety 

oceny zajęć dydaktycznych. 

8) Komisja może przyznać ocenę negatywną w przypadku nie złożenia 

kwestionariusza oceny przez pracownika objętego procedurą oceny w danym 

roku. Przed przyznaniem oceny negatywnej należy pracownika wezwać 

pisemnie (dopuszczalna jest forma poczty elektronicznej) do złożenia 

kwestionariusza w dodatkowo wyznaczonym terminie.  

12. Niezwłocznie po zakończeniu prac i wystawieniu ocen Komisja przekazuje, 

podpisane przez wszystkich członków, kwestionariusze do kierowników 

zakładów/ dyrektorów instytutów, a w przypadku osób nie zatrudnionych w 

instytucie do właściwego prorektora wskazanego przez rektora. 

W = 



 
 

 
 

13. W ciągu 14 dni od otrzymania ocenionego kwestionariusza od Komisji kierownik 

zakładu/ dyrektor instytutu / prorektor  przeprowadza z ocenianym nauczycielem 

akademickim rozmowę oceniającą,  podczas której informuje się ocenianego o 

wyniku oceny okresowej. Rozmowę kończy podpisanie kwestionariusza oceny 

przez ocenianego, jest ono jednoznaczne z zapoznaniem się z ocena oraz z 

możliwością i terminem wniesienia odwołania. Z rozmowy oceniającej może 

zostać sporządzony protokół. 

14. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od okresowej oceny  

do Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w ciągu 14 dni 

od daty zapoznania się z oceną. Odwołanie musi mieć formę pisemną i 

nawiązywać do konkretnych punktów procesu okresowego oceniania lub 

zapisów w kwestionariuszu oceny. Pracownicy zatrudnieni w 

zakładach/instytutach składają odwołanie za pośrednictwem bezpośredniego 

przełożonego, pozostali pracownicy za pośrednictwem prorektora wskazanego 

przez rektora. Kierownik zakładu/ dyrektor instytutu/ prorektor w ciągu 7 dni 

przekazuje odwołanie, wraz ze swoją opinią, do Odwoławczej Komisji ds. Oceny 

Nauczycieli Akademickich. Odwoławcza Komisja ds. oceny nauczycieli 

akademickich rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania 

odwołania.  

15. Proces okresowego oceniania kończy złożenie kwestionariusza oceny 

pracownika do akt osobowych. 

4.3. Wykorzystanie efektów oceny pracowników 

1. Proces oceniania i jego analiza stanowią przesłanki wszelkich decyzji w zakresie 

rozwoju zasobów personalnych, tym samym służą do doskonalenia systemu 

kierowania Uczelnią oraz Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. 

2. Wyniki okresowej oceny są podstawą wszystkich decyzji personalnych łączących 

się z wynagrodzeniami, nagradzaniem, awansowaniem, rozwiązaniem stosunku 

pracy z pracownikiem, szkoleniami. 

4.4. Dokumentowanie oceny 

1. Dokumentacja oceny musi zawierać: 

1) decyzje Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich dotyczące okresowego 

oceniania, 

2) dokumentację szczegółową procesu oceniania, w tym kwestionariusz oceny 

oraz inne dokumenty, które były wykorzystywane przy ocenianiu, z 

zastrzeżeniem, że listy rankingowe stanowią załącznik do protokołu Komisji 

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. 

3) Protokół rozmowy oceniającej, o ile został sporządzony. 

2. Dokumentacja związana z procesem oceniania pracownika (na wszystkich jej 

etapach) podlega ochronie podobnie jak w przypadku danych osobowych. 

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie oceniania zobowiązane są do 

zachowania tajemnicy służbowej 

 

5. Załączniki: 

− Z1-P-WSZJK-6 kwestionariusz okresowej oceny nauczycieli akademickich wraz  

z wykazem punktowanych osiągnięć (bez nauczycieli przedmiotów z obszaru sztuki) 

− Z2-P-WSZJK-6 kwestionariusz okresowej oceny nauczycieli akademickich wraz  

z wykazem punktowanych osiągnięć (dla nauczycieli przedmiotów z obszaru sztuki) 

 

 



 
 

 
 

6. Wykaz zmian 

Wydanie nr Data wydania Opis zmiany 
1 27.02.2014 r. Zmiana 24.04.2015: 

− korekta błędów literowych w tekście,  
− zmiany w pkt 4.3.,  

− dodanie pkt 6 – wykaz zmian 

2 24.04.2015 r. Zmiana 28.01.2016:  
− zmiana punktu 4.2/11 podpunkt 4),  

− dodanie w punkcie 4,2/11 podpunktu 8, 

− zmiany w załączniku Z1-P-WSZJK-6 
− dodanie załącznika Z2-P-WSZJK-6 

3 28.01.2016 r. Zmiana 28.03.2017: 

 zmiana w punkcie 4.4. ust. 4.1, ust. 1 i 2 oraz dodanie ust. 3 

 

 

 



 
 

 
 

Z1-P-WSZJK-6 
 

 

 

 

                           KWESTIONARIUSZ 

                       OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

                ZA OKRES: od …................ do …................ 

                         wykaz osiągnięć w poszczególnych częściach wyłącznie od ostatniej oceny 

DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Tytuł/stopień 
naukowy, tytuł 
zawodowy 

nazwa 
 

rok uzyskania 
 

dziedzina/dyscyplina 
 

uczelnia 
 

Zatrudnienie w PWSZ 
im. Jana Grodka w 
Sanoku 

Instytut  

Zakład  

Stanowisko  

Uczelnia stanowi: 
podstawowe / dodatkowe 
miejsce pracy 

 

Inne miejsca 
zatrudnienia poza 
PWSZ im. Jana Grodka 
w Sanoku 

w szkolnictwie wyższym 

 

poza szkolnictwem 
wyższym 

 

Przebieg pracy zawodowej (w tym poza szkolnictwem wyższym): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Lp. Dokonania w okresie ocenianym 

Proponowane punkty 
(wypełnia i podpisuje/parafuje 

bezpośredni przełożony 
pracownika: kierownik 

zakładu/ dyrektor instytutu) 

Przyznane punkty 
(wypełnia Komisja ds. 

Oceny Nauczycieli 
Akademickich, 

podpisuje/parafuje 
sekretarz Komisji) 

 

I. Działalność dydaktyczna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (DD) 
 

1. Prowadzenie przedmiotów  nauczania w języku obcym 

1 
Prowadzenie zajęć w językach obcych (15 godzin) : 
 

 
 

 

2. Udział w organizacji procesu dydaktycznego 

1 
Wniosek o uruchomienie studiów: 
 

 
 

 

2 
Wniosek o uruchomienie specjalności studiów, studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów: 
 

  

3 
Doskonalenie programów kształcenia, planów studiów i efektów 
kształcenia: 
 

  

4 
Przygotowanie i uruchomienie nowego stanowiska laboratoryjnego 1): 
 

  

5 
Przygotowanie i uruchomienie pracowni dydaktycznej 1): 
 

  

6 
Przygotowanie pomocy dydaktycznych1): 
 

  

7 

Przygotowanie i uruchomienie istotnie zmodernizowanego stanowiska 
laboratoryjnego / pracowni dydaktycznej lub opieka i nadzór nad 
laboratorium 1): 
 

  

3. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

1 
Autorstwo podręcznika akademickiego  1) 2): 
 

  

2 
Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim 1) 2)  : 
 

  

3 
Recenzja wydawnicza podręcznika akademickiego: 
 

  

4 
Kompleksowe przygotowanie materiałów metodycznych i skryptów: 
 

  

5 
Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych (np. ukończenie 
studiów podyplomowych, uzyskanie uprawnień zawodowych): 
 

  

6 
Nagroda Ministra, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału: 
 

  

7 
Nagroda Rektora, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału: 
 

  

8 
Udostępnianie pomocy dydaktycznych w Internecie 1): 
 

  

4. Kształcenie i promowanie studentów PWSZ  

1 
Promotorstwo pracy inżynierskiej lub licencjackiej wyróżnionej/ 
nagrodzonej w konkursie: 
 

  

2 
Promotorstwo pracy dyplomowej: 
 
 

  



 
 

 
 

3 
Recenzja pracy dyplomowej: 
 

  

5. Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych 

1 
Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych, np. Erasmus: 
 

  

6. Poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych 

1 
Ocena na podstawie studenckich ankiet (średnia z poszczególnych lat):4 
 

  

2 
Ocena z hospitacji zajęć dydaktycznych (uzyskana liczba punktów):5 
 

  

7. Opieka nad studenckim kołem naukowym / kołem zainteresowań 

1 
Opieka nad studenckim kołem naukowym: 
 

  

2 
Opieka nad studenckim kołem zainteresowań: 
 

  

9. Inne osiągnięcia 

1 
Inne osiągnięcia dydaktyczne niewymienione w kwestionariuszu: 
 

  

 

II. Działalność organizacyjna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku3) (DO) 
 

1. Funkcje pełnione w PWSZ 

1 
Pełnienie funkcji rektora: 
  

  

2 
Pełnienie funkcji prorektora: 
 

  

3 
Pełnienie funkcji dyrektora instytutu/kierownika zakładu, kierownika 
jednostki ogólnouczelnianej o charakterze dydaktycznym: 
 

  

4 
Pełnienie funkcji opiekuna roku studiów: 
 

  

5 
Pełnienie funkcji kierownika uruchomionych studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów: 
 

  

6 
Prace powierzone przez rektora na okres kadencji (funkcje 
pełnomocników rektora): 
 

  

7 
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk (organizacja zawodowych praktyk 
studenckich): 
 

  

8 
Pełnienie funkcji koordynatora systemu punktów ECTS: 
 

  

9 
Pełnienie funkcji koordynatora programu ERASMUS: 
 

  

2. Członkostwo w senacie uczelni 

1 
Członkostwo w Senacie Uczelni z wyboru: 
 

  

3. Udział w komisjach senackich, rektorskich i innych w PWSZ 

1 
Kierownictwo senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji: 
 

  

2 
Członkostwo w senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji: 
 

  

3 
Członkostwo z wyboru w radzie instytutu: 
 

  

4 
Pełnienie funkcji przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej: 
  

  

5 
Członkostwo w komisji rekrutacyjnej: 
 

  



 
 

 
 

6 
Członkostwo w Radzie Bibliotecznej: 
 

  

7 
Członkostwo w zespole roboczym: 
 

  

4. Udział w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ  

1 

Kierownictwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza 
PWSZ (np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
stowarzyszeniach naukowych: 
 

 

 

2 

Członkostwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza 
PWSZ (np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
stowarzyszeniach naukowych): 
 

 

 

5. Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach czasopism i serii wydawniczych 

1 
Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach 
czasopism i serii wydawniczych: 
 

 
 

6. Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni 

1 
Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni: 
 

  

2 

Przewodniczenie lub praca w komitetach organizacyjnych imprez 
naukowych, jubileuszowych i okolicznościowych (afiliacja PWSZ im. 
Jana Grodka w Sanoku): 
 

  

7. Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń i kursów 

1 
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych i naukowo – 
dydaktycznych: 
 

  

2 
Organizacja seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów: 
 

  

8. Działalność społeczna w regionie 

1 
Działalność społeczna w regionie: 
 

  

9. Inna działalność organizacyjna 

1 
Inna działalność organizacyjna niewymieniona w kwestionariuszu: 
 

  

III. Działalność naukowo – badawcza (DNB) 
 

Deklaruję przystąpienie do oceny z zakresu działalności naukowo badawczej (zaznaczyć właściwą odpowiedź):     
  TAK    (jeśli TAK, wówczas należy wypełnić część III ankiety) 
  NIE     (jeśli NIE, wówczas część III ankiety należy pozostawić bez wypełnienia) 

 

1. Uzyskanie w ocenianym okresie tytułu lub stopnia naukowego 

1 
Tytuł naukowy: 
 

  

2 
Stopień naukowy doktora habilitowanego: 
  

  

3 
Stopień naukowy doktora: 
 

  

2. Opracowanie/udział w projektach badawczych w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku  

1 
Opracowanie wniosku projektu przyjętego do realizacji2): 
 

  

2 
Opracowanie wniosku projektu nieprzyjętego do realizacji 2): 
 

  



 
 

 
 

3 
Koordynacja projektu badawczego: 
 

  

4 
Udział w projekcie badawczym: 
 

  

3. Publikacje naukowe1) 
        Uwaga: przy każdej publikacji należy zaznaczyć czy była afiliowana przez PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 

1 

Czasopismo znajdujące się w wykazie ogłoszonym przez ministra 
właściwego ds. nauki i inne, będące na liście JCR   
(punkty wg wykazu ministra): 
 

  

2 
Czasopismo zagraniczne nieujęte w wykazie ogłoszonym przez ministra 
właściwego ds. nauki i inne, będące na liście JCR: 
 

  

3 

Czasopismo polskie, obcokrajowe z artykułami recenzowanymi nieujęte 
w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego ds. nauki i inne, 
będące na liście JCR: 
 

  

4 

Udokumentowane cytowanie w publikacji w czasopiśmie znajdującym 
się w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego ds. nauki i innym, 
będącym na liście JCR: 
 

  

5 
Udokumentowane cytowanie w publikacji w języku obcym przez innych 
autorów: 
 

  

6 
Udokumentowane cytowanie w publikacji w języku polskim przez 
innych autorów: 
 

  

7 
Materiały konferencyjne wydane za granicą: 
 

  

8 
Materiały konferencyjne wydane w kraju: 
 

  

9 
Udokumentowane wygłoszenie wykładu w zagranicznym ośrodku 
naukowym: 
 

  

10 
Udokumentowane wygłoszenie wykładu w krajowym ośrodku 
naukowym: 
 

  

11 
Inne publikacje i referaty niewymienione powyżej: 
 

  

Monografie naukowe, książki naukowe, recenzje1) 

12 
Autorstwo monografii lub książki naukowej w języku angielskim 
(wydanie zagraniczne): 
 

  

13 
Autorstwo rozdziału w monografii lub w książce naukowej w języku 
angielskim (wydanie zagraniczne): 
 

  

14 
Autorstwo monografii lub książki naukowej w języku angielskim 
(wydanie polskie): 
 

  

15 
Autorstwo rozdziału w monografii lub w książce naukowej w języku 
angielskim (wydanie polskie): 
 

  

16 
Autorstwo monografii lub książki naukowej w języku polskim lub innym 
nie angielskim: 
 

  

17 
Autorstwo rozdziału w monografii lub w książce naukowej w języku 
polskim lub innym nie angielskim: 

  



 
 

 
 

 

18 
Redakcja monografii lub książki naukowej, opublikowanych w 
wydawnictwie ogólnokrajowym (np. PWN, WNT, Arkady): 
 

  

19 
Redakcja monografii lub książki naukowej opublikowanej w 
wydawnictwie lokalnym: 
 

  

20 
Recenzja wydawnicza książki naukowej: 
 

  

4. Kształtowanie kadry naukowej na potrzeby PWSZ 

1 
Promotorstwo obronionego doktoratu pracownika PWSZ im. Jana 
Grodka w Sanoku: 
 

  

2 
Otwarcie przewodu doktorskiego: 
  

  

3 
Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej: 
 

  

4 
Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora: 
 

  

5 
Inna działalność w zakresie kształcenia kadry niewymieniona w 
kwestionariuszu: 
 

  

5. Udział w konferencjach naukowych 

1 
Udokumentowane wygłoszeniu referatu plenarnego na konferencji 
zagranicznej: 
 

  

2 
Udokumentowane wygłoszenie referatu plenarnego na konferencji 
krajowej: 
 

  

3 
Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji 
międzynarodowej: 
 

  

4 
Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji innej niż w 
powyższych punktach: 
 

  

5 
Komunikat lub poster: 
 

  

6 
Bierny udział w konferencji: 
 

  

7 
Inne publikacje i referaty niewymienione powyżej: 
 

  

6. Uzyskanie nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych w zakresie działalności naukowej 

1 

Wyróżnienie międzynarodowe lub krajowe (np. doktor honoris causa, 
profesor honorowy, członek rzeczywisty lub członek korespondent PAN, 
członek czynny lub członek korespondent PAU): 
 

  

2 

Nagroda międzynarodowa lub krajowa za działalność naukową (np. 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. 
Marii Skłodowskiej-Curie): 
   

  

3 

Nagroda lub wyróżnienie za zastosowanie praktyczne wyników prac 
B+R (np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego i innych ministrów, krajowych izb gospodarczych, 
medali i wyróżnień na targach krajowych i zagranicznych): 
    

  

4 Nagroda Rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku za działalność   



 
 

 
 

naukową (w przypadku nagrody zespołowej – proporcjonalnie do 
udziału): 
 

5 
Inne nagrody i wyróżnienia za działalność naukową: 
 

  

7. Inne aspekty działalności naukowej 

1 Wygłoszenie referatu na seminarium instytutowym: 
 

  

2 Inna działalność niewymieniona w kwestionariuszu: 
 

  

 

 

1) w przypadku działań zespołowych liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.  

2) dotyczy tylko wydania pierwszego. W przypadku wydań poprawionych i uzupełnionych w pozycjach 

3-4, przyjmuje się 50 % podanej liczby punktów. 

3) podana liczba punktów dotyczy całego okresu ocenianego; w przypadku krótszego okresu 

sprawowania funkcji należy tę liczbę proporcjonalnie zmniejszyć 

4) zgodnie z procedurą studenckiej oceny zajęć dydaktycznych 

5) zgodnie z procedurą hospitacji 

 

Uwagi dotyczące wypełnienia kwestionariusza: 

Kwestionariusz należy wypełnić elektronicznie (czcionka Garamond 11, kursywa, bez pogrubienia), 

wydrukować i potwierdzić własnoręcznym podpisem. Poszczególne osiągnięcia powinny być 

udokumentowane (zwłaszcza podnoszenie kwalifikacji i udział w konferencjach). 
 

 

IV. UWAGI WŁASNE I DODATKOWE INFORMACJE OCENIANEGO 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................. 
data i podpis ocenianego nauczyciela akademickiego 

 

 

V. OPINIA KIEROWNIKA ZAKŁADU/ DYREKTORA INSTYTUTU/ 

PROREKTORA (bezpośredniego przełożonego) 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................. 
data i podpis bezpośredniego przełożonego nauczyciela  

akademickiego (kierownika zakładu / dyrektora instytutu/prorektora) 



 
 

 
 

VI. OCENA KOMISJI DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (wypełnia 
Komisja) 

 

Zestawienie osiągnięć: 

Działalność Suma punktów po 
weryfikacji 

Ocena za poszczególne 
elementy  

W zakresie pracy 
dydaktycznej (DD) 

 
 

 

W zakresie pracy 
organizacyjnej (DO) 

  

W zakresie pracy 
naukowo-badawczej 
(DNB) 

  

 
Ocena Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich - ogólna: 

Suma punktów Ocena - ogólna 

 
 

 
Uwagi i zalecenia Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich (a w przypadku oceny negatywnej 
uzasadnienie) 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 
Sanok, dnia ........................................................... 

 
podpisy członków komisji: 

przewodniczący ...................................................... 

członkowie:  ..................................................... 

   ..................................................... 

   .................................................... 

  .................................................... 

VII. INFORMACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z OCENĄ 

data i podpis ocenianego nauczyciela akademickiego   ............................................................ 

Pouczenie: 

Od oceny dokonanej przez Uczelnianą Komisję ds. oceny nauczycieli akademickich służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do 

Uczelnianej Komisji Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zapoznania nauczyciela 

akademickiego z oceną Komisji. 



 
 

 
 

Wykaz punktowanych osiągnięć 
do kwestionariusza okresowej oceny nauczycieli akademickich 

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

 

Lp. Dokonania w okresie ocenianym 
Liczba 

punktów 

Maksymalna 
dopuszczalna liczba 

punktów (w 
przypadku, gdy 

wykazuje się kilka 
osiągnięć jednego 

typu: nie więcej niż ….. 
pkt) 

I. Działalność dydaktyczna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

1. Prowadzenie przedmiotów  nauczania w języku obcym 

1 Prowadzenie zajęć w językach obcych (15 godzin)  5 20 

2. Udział w organizacji procesu dydaktycznego 

1 Wniosek o uruchomienie studiów 15  

2 
Wniosek o uruchomienie specjalności studiów, studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów 

5  

3 Doskonalenie programów kształcenia, planów studiów i efektów kształcenia 5  

4 Przygotowanie i uruchomienie nowego stanowiska laboratoryjnego 1) 15  

5 Przygotowanie i uruchomienie pracowni dydaktycznej 1) 10  

6 Przygotowanie pomocy dydaktycznych1) 5  

7 
Przygotowanie i uruchomienie istotnie zmodernizowanego stanowiska 
laboratoryjnego / pracowni dydaktycznej lub opieka i nadzór nad 
laboratorium 1) 

5  

3. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

1 Autorstwo podręcznika akademickiego  1) 2) 50  

2 Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim 1) 2)   15  

3 Recenzja wydawnicza podręcznika akademickiego  5  

4 Kompleksowe przygotowanie materiałów metodycznych i skryptów 10  

5 
Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych (np. ukończenie 
studiów podyplomowych, uzyskanie uprawnień zawodowych)  

5 20 

6 
Nagroda Ministra, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału 

20  

7 
Nagroda Rektora, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału  

10  

8 Udostępnianie pomocy dydaktycznych w Internecie 1) 5  

4. Kształcenie i promowanie studentów PWSZ  

1 
Promotorstwo pracy inżynierskiej lub licencjackiej wyróżnionej/nagrodzonej 
w konkursie  

8  

2 Promotorstwo pracy dyplomowej   
3 (za każdą 

pracę) 
60 

3 Recenzja pracy dyplomowej  
1 (za każdą 

pracę) 
30 

5. Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych 

1 Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych, np. Erasmus 10  

6. Poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych 

1 Ocena na podstawie studenckich ankiet (średnia z poszczególnych lat) (*)  

2 Ocena z hospitacji zajęć dydaktycznych (uzyskana liczba punktów) (**)  

7. Opieka nad studenckim kołem naukowym / kołem zainteresowań 

1 Opieka nad studenckim kołem naukowym  10  

2 Opieka nad studenckim kołem zainteresowań 5  

8. Inne osiągnięcia 

1 Inne osiągnięcia dydaktyczne niewymienione w kwestionariuszu 2  

II. Działalność organizacyjna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku3) 

1. Funkcje pełnione w PWSZ 

1 Pełnienie funkcji rektora  30  

 



 
 

 
 

2 Pełnienie funkcji prorektora  25  

3 
Pełnienie funkcji dyrektora instytutu/kierownika zakładu, kierownika 
jednostki ogólnouczelnianej o charakterze dydaktycznym 

10  

4 Pełnienie funkcji opiekuna roku studiów  2  

5 
Pełnienie funkcji kierownika uruchomionych studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów 

4  

6 
Prace powierzone przez rektora na okres kadencji (funkcje pełnomocników 
rektora)  

3  

7 
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk (organizacja zawodowych praktyk 
studenckich) 

1  

8 Pełnienie funkcji koordynatora systemu punktów ECTS 1  

9 Pełnienie funkcji koordynatora programu ERASMUS 1  

2. Członkostwo w senacie uczelni 

1 Członkostwo w Senacie Uczelni z wyboru 2  

3. Udział w komisjach senackich, rektorskich i innych w PWSZ  

1 Kierownictwo senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji  4  

2 Członkostwo w senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji 2  

3 Członkostwo z wyboru w radzie instytutu  1  

4 Pełnienie funkcji przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej  3  

5 Członkostwo w komisji rekrutacyjnej  2  

6 Członkostwo w Radzie Bibliotecznej  1  

7 Członkostwo w zespole roboczym 1  

4. Udział w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ  

1 
Kierownictwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ 
(np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, stowarzyszeniach naukowych) 

6 (za każdy) 26 

2 
Członkostwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ 
(np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, stowarzyszeniach naukowych) 

5 (za każdy) 20 

5. Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach czasopism i serii wydawniczych 

1 
Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach 
czasopism i serii wydawniczych 

3 
 

6. Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni 

1 Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni  
4 (za każdy 

przejaw 
działalności) 

 

2 
Przewodniczenie lub praca w komitetach organizacyjnych imprez naukowych, 
jubileuszowych i okolicznościowych (afiliacja PWSZ im. Jana Grodka w 
Sanoku)   

3 30 

7. Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń i kursów 

1 Organizacja konferencji i sympozjów naukowych i naukowo – dydaktycznych 8  

2 Organizacja seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów 5  

8. Działalność społeczna w regionie 

1 Działalność społeczna w regionie 2  

9. Inna działalność organizacyjna 

1 Inna działalność organizacyjna niewymieniona w kwestionariuszu 1  

III. Działalność naukowo – badawcza 

1. Uzyskanie w ocenianym okresie tytułu lub stopnia naukowego 

1 Tytuł naukowy  50  

2 Stopień naukowy doktora habilitowanego  35  

3 Stopień naukowy doktora  20  

2. Opracowanie/udział w projektach badawczych w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku  

1 Opracowanie wniosku projektu przyjętego do realizacji2) 30  

2 Opracowanie wniosku projektu nieprzyjętego do realizacji 2) 10  

3 Koordynacja projektu badawczego 15  



 
 

 
 

4 Udział w projekcie badawczym  5  

3. Publikacje naukowe1) 

Afiliowa
ne przez 
PWSZ: 
100% 

punktów 

Afiliowane 
poza 

PWSZ: 
50% 

punktów 

 

1 
Czasopismo znajdujące się w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego 
ds. nauki i inne, będące na liście JCR   
(punkty wg wykazu ministra) 

według 
wykazu 
ministra 

50% pkt 
według 
wykazu 
ministra 

100 

2 
Czasopismo zagraniczne nieujęte w wykazie ogłoszonym przez ministra 
właściwego ds. nauki i inne, będące na liście JCR   

5 2,5 20 

3 
Czasopismo polskie, obcokrajowe z artykułami recenzowanymi nieujęte w 
wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego ds. nauki i inne, będące na 
liście JCR   

4 2 12 

4 
Udokumentowane cytowanie w publikacji w czasopiśmie znajdującym się w 
wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego ds. nauki i innym, będącym na 
liście JCR 

2 1 20 

5 
Udokumentowane cytowanie w publikacji w języku obcym przez innych 
autorów  

2 1 20 

6 
Udokumentowane cytowanie w publikacji w języku polskim przez innych 
autorów  

1 0,5 10 

7 Materiały konferencyjne wydane za granicą 5 2,5 20 

8 Materiały konferencyjne wydane w kraju 2 1 10 

9 Udokumentowane wygłoszenie wykładu w zagranicznym ośrodku naukowym  4 2 20 

10 Udokumentowane wygłoszenie wykładu w krajowym ośrodku naukowym 2 1 20 

11 Inne publikacje i referaty niewymienione powyżej 1 0,5 10 

Monografie naukowe, książki naukowe, recenzje1) 

12 
Autorstwo monografii lub książki naukowej w języku angielskim (wydanie 
zagraniczne)  

80 40  

13 
Autorstwo rozdziału w monografii lub w książce naukowej w języku 
angielskim (wydanie zagraniczne)  

20 10  

14 
Autorstwo monografii lub książki naukowej w języku angielskim (wydanie 
polskie)  

50 25  

15 
Autorstwo rozdziału w monografii lub w książce naukowej w języku 
angielskim (wydanie polskie)  

10 5  

16 
Autorstwo monografii lub książki naukowej w języku polskim lub innym nie 
angielskim  

40 20  

17 
Autorstwo rozdziału w monografii lub w książce naukowej w języku polskim 
lub innym nie angielskim  

10 5  

18 
Redakcja monografii lub książki naukowej, opublikowanych w wydawnictwie 
ogólnokrajowym (np. PWN, WNT, Arkady) 

10 5  

19 
Redakcja monografii lub książki naukowej opublikowanej w wydawnictwie 
lokalnym  

3 1,5 30 

20 Recenzja wydawnicza książki naukowej  3 1,5 12 

4. Kształtowanie kadry naukowej na potrzeby PWSZ 

1 
Promotorstwo obronionego doktoratu pracownika PWSZ im. Jana Grodka w 
Sanoku 

16  

2 Otwarcie przewodu doktorskiego  10  

3 Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej  4  

4 Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora  2  

5 
Inna działalność w zakresie kształcenia kadry niewymieniona w 
kwestionariuszu 

1  

5. Udział w konferencjach naukowych 

1 
Udokumentowane wygłoszeniu referatu plenarnego na konferencji 
zagranicznej  

5 15 

2 Udokumentowane wygłoszenie referatu plenarnego na konferencji krajowej 4 12 

3 Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 3 12 



 
 

 
 

4 
Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji innej niż w 
powyższych punktach  

2 10 

5 Komunikat lub poster  1 5 

6 Bierny udział w konferencji 0,5 2 

7 Inne publikacje i referaty niewymienione powyżej 1 10 

6. Uzyskanie nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych w zakresie działalności naukowej 

1 
Wyróżnienie międzynarodowe lub krajowe (np. doktor honoris causa, 
profesor honorowy, członek rzeczywisty lub członek korespondent PAN, 
członek czynny lub członek korespondent PAU) 

50  

2 

Nagroda międzynarodowa lub krajowa za działalność naukową (np. Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Marii Skłodowskiej-
Curie)   

30  

3 

Nagroda lub wyróżnienie za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R (np. 
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i innych ministrów, krajowych izb gospodarczych, medali i 
wyróżnień na targach krajowych i zagranicznych)    

20  

4 
Nagroda Rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku za działalność naukową 
(w przypadku nagrody zespołowej – proporcjonalnie do udziału)  

10  

5 Inne nagrody i wyróżnienia za działalność naukową 5  

7. Inne aspekty działalności naukowej 

1 Wygłoszenie referatu na seminarium instytutowym 1 5 

2 Inna działalność niewymieniona w kwestionariuszu  2  
 

1) w przypadku działań zespołowych liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.  

2) dotyczy tylko wydania pierwszego. W przypadku wydań poprawionych i uzupełnionych w pozycjach 

3-4, przyjmuje się 50 % podanej liczby punktów. 

3) podana liczba punktów dotyczy całego okresu ocenianego; w przypadku krótszego okresu 

sprawowania funkcji należy tę liczbę proporcjonalnie zmniejszyć 

(*) według procedury studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych 

(**) według procedury hospitacji 
 

 
 

 



 
 

 
 

Z2-P-WSZJK-6 
 

 

 

 

                           KWESTIONARIUSZ 

                       OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

                ZA OKRES: od …................ do …................ 

                         wykaz osiągnięć w poszczególnych częściach wyłącznie od ostatniej oceny 

DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Tytuł/stopień 
naukowy, tytuł 
zawodowy 

nazwa 
 

rok uzyskania 
 

dziedzina/dyscyplina 
 

uczelnia 
 

Zatrudnienie w PWSZ 
im. Jana Grodka w 
Sanoku 

Instytut  

Zakład  

Stanowisko  

Uczelnia stanowi: 
podstawowe / dodatkowe 
miejsce pracy 

 

Inne miejsca 
zatrudnienia poza 
PWSZ im. Jana Grodka 
w Sanoku 

w szkolnictwie wyższym 

 

poza szkolnictwem 
wyższym 

 

Przebieg pracy zawodowej (w tym poza szkolnictwem wyższym): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

Lp. Dokonania w okresie ocenianym 

Proponowane punkty 
(wypełnia i podpisuje/parafuje 

bezpośredni przełożony 
pracownika: kierownik 

zakładu/ dyrektor instytutu) 

Przyznane punkty 
(wypełnia Komisja ds. 

Oceny Nauczycieli 
Akademickich, 

podpisuje/parafuje 
sekretarz Komisji) 

 

I. Działalność dydaktyczna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (DD) 
 

1. Prowadzenie przedmiotów  nauczania w języku obcym 

1 
Prowadzenie zajęć w językach obcych (15 godzin) : 
 

 
 

 

2. Udział w organizacji procesu dydaktycznego 

1 
Wniosek o uruchomienie studiów: 
 

 
 

 

2 
Wniosek o uruchomienie specjalności studiów, studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów: 
 

  

3 
Doskonalenie programów kształcenia, planów studiów i efektów 
kształcenia: 
 

  

4 
Przygotowanie i uruchomienie nowego stanowiska laboratoryjnego 1): 
 

  

5 
Przygotowanie i uruchomienie pracowni dydaktycznej 1): 
 

  

6 
Przygotowanie pomocy dydaktycznych1): 
 

  

7 

Przygotowanie i uruchomienie istotnie zmodernizowanego stanowiska 
laboratoryjnego / pracowni dydaktycznej lub opieka i nadzór nad 
laboratorium 1): 
 

  

3. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

1 
Autorstwo podręcznika akademickiego  1) 2): 
 

  

2 
Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim 1) 2)  : 
 

  

3 
Recenzja wydawnicza podręcznika akademickiego : 
 

  

4 
Kompleksowe przygotowanie materiałów metodycznych i skryptów: 
 

  

5 
Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych (np. ukończenie 
studiów podyplomowych, uzyskanie uprawnień zawodowych): 
 

  

6 
Nagroda Ministra, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału: 
 

  

7 
Nagroda Rektora, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału: 
 

  

8 
Udostępnianie pomocy dydaktycznych w Internecie 1): 
 

  

4. Kształcenie i promowanie studentów PWSZ  

1 
Promotorstwo pracy inżynierskiej lub licencjackiej wyróżnionej/ 
nagrodzonej w konkursie: 
 

  

2 
Promotorstwo pracy dyplomowej: 
 

  

3 
Recenzja pracy dyplomowej: 
 

  

4 Przygotowanie studentów do publicznej prezentacji artystycznej:   



 
 

 
 

 

5. Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych 

1 Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych, np. Erasmus: 
 

  

6. Poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych 

1 
Ocena na podstawie studenckich ankiet (średnia z poszczególnych lat):4 
 

  

2 
Ocena z hospitacji zajęć dydaktycznych (uzyskana liczba punktów):5 
 

  

7. Opieka nad studenckim kołem naukowym / kołem zainteresowań 

1 
Opieka nad studenckim kołem naukowym: 
 

  

2 
Opieka nad studenckim kołem zainteresowań: 
 

  

8. Inne osiągnięcia 

1 
Inne osiągnięcia dydaktyczne niewymienione w kwestionariuszu: 
 

  

 

II. Działalność organizacyjna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku3) (DO) 
 

1. Funkcje pełnione w PWSZ 

1 
Pełnienie funkcji rektora: 
  

  

2 
Pełnienie funkcji prorektora: 
 

  

3 
Pełnienie funkcji dyrektora instytutu/kierownika zakładu, kierownika 
jednostki ogólnouczelnianej o charakterze dydaktycznym: 
 

  

4 
Pełnienie funkcji opiekuna roku studiów: 
 

  

5 
Pełnienie funkcji kierownika uruchomionych studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów: 
 

  

6 
Prace powierzone przez rektora na okres kadencji (funkcje 
pełnomocników rektora): 
 

  

7 
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk (organizacja zawodowych praktyk 
studenckich): 
 

  

8 
Pełnienie funkcji koordynatora systemu punktów ECTS: 
 

  

9 
Pełnienie funkcji koordynatora programu ERASMUS: 
 

  

2. Członkostwo w senacie uczelni 

1 
Członkostwo w Senacie Uczelni z wyboru: 
 

  

3. Udział w komisjach senackich, rektorskich i innych w PWSZ 

1 
Kierownictwo senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji: 
 

  

2 
Członkostwo w senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji: 
 

  

3 
Członkostwo z wyboru w radzie instytutu: 
 

  

4 
Pełnienie funkcji przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej: 
 

  

5 
Członkostwo w komisji rekrutacyjnej: 
 

  

6 Członkostwo w Radzie Bibliotecznej:   



 
 

 
 

 

7 
Członkostwo w zespole roboczym: 
 

  

4. Udział w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ  

1 

Kierownictwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza 
PWSZ (np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
stowarzyszeniach naukowych: 
 

 

 

2 

Członkostwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza 
PWSZ (np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
stowarzyszeniach naukowych): 
 

 

 

3 
Pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie szkolnictwa 
artystycznego: 
 

 
 

5. Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach czasopism i serii wydawniczych 

1 
Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach 
czasopism i serii wydawniczych: 
 

 
 

6. Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni 

1 
Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni: 
 

  

2 

Przewodniczenie lub praca w komitetach organizacyjnych imprez 
naukowych, jubileuszowych i okolicznościowych (afiliacja PWSZ im. 
Jana Grodka w Sanoku): 
 

  

7. Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń i kursów 

1 
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych i naukowo – 
dydaktycznych: 
 

  

2 
Organizacja seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów: 
 

  

8. Działalność społeczna w regionie 

1 
Działalność społeczna w regionie: 
 

  

9. Inna działalność organizacyjna 

1 
Inna działalność organizacyjna niewymieniona w kwestionariuszu: 
 

  

III. Działalność naukowo – badawcza (DNB) / działalność artystyczna 
 

Deklaruję przystąpienie do oceny z zakresu działalności naukowo badawczej / artystycznej (zaznaczyć właściwą odpowiedź):     
  TAK    (jeśli TAK, wówczas należy wypełnić część III ankiety) 
  NIE     (jeśli NIE, wówczas część III ankiety należy pozostawić bez wypełnienia) 

 

1. Uzyskanie w ocenianym okresie tytułu lub stopnia naukowego 

1 
Tytuł naukowy: 
 

  

2 
Stopień naukowy doktora habilitowanego: 
 

  

3 
Stopień naukowy doktora: 
 

  

2. Działalność naukowo-artystyczna  
Uwaga: przy każdej wskazanej działalności należy zaznaczyć czy była afiliowana przez PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 

1 Koncerty:   



 
 

 
 

 

3. Publikacje naukowo-artystyczne1) 
        Uwaga: przy każdej publikacji należy zaznaczyć czy była afiliowana przez PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. 

1 
Publikacje (artykuły, referaty): 
 

  

2 
Nagrania płytowe: 
 

  

4. Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Centrum 
Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych 

1 

Opracowanie materiałów zleconych przez MKiDN, CEA i CENSA (np. 
recenzje, programy kształcenia, szkolenia, materiały dydaktyczne), ściśle 
związane ze szkolnictwem wyższym: 
 

  

2 
Prowadzenie warsztatów, kursów, wykładów i seminariów w ramach 
szkolnictwa wyższego: 
 

  

3 Praca w jury konkursów muzycznych:   

5. Osiągnięcia w konkursach 

1 Osiągnięcia w konkursach rangi międzynarodowej   

2 Osiągnięcia w konkursach rangi krajowej   

6. Kształtowanie kadry naukowej na potrzeby PWSZ 

1 
Promotorstwo obronionego doktoratu pracownika PWSZ im. Jana 
Grodka w Sanoku: 
 

  

2 
Otwarcie przewodu doktorskiego: 
 

  

3 
Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej: 
 

  

4 
Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora: 
  

  

5 
Inna działalność w zakresie kształcenia kadry niewymieniona w 
kwestionariuszu: 
 

  

7. Udział w konferencjach naukowych 

1 
Udokumentowane wygłoszeniu referatu plenarnego na konferencji 
zagranicznej: 
 

  

2 
Udokumentowane wygłoszenie referatu plenarnego na konferencji 
krajowej: 
 

  

3 
Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji 
międzynarodowej: 
 

  

4 
Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji innej niż w 
powyższych punktach: 
 

  

5 
Komunikat lub poster: 
 

  

6 
Bierny udział w konferencji: 
 

  

7 
Inne publikacje i referaty niewymienione powyżej: 
 

  

8. Inne aspekty działalności naukowej / artystycznej 

1 Inna działalność niewymieniona w kwestionariuszu: 
 

  



 
 

 
 

1) w przypadku działań zespołowych liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.  

2) dotyczy tylko wydania pierwszego. W przypadku wydań poprawionych i uzupełnionych w pozycjach 

3-4, przyjmuje się 50 % podanej liczby punktów. 

3) podana liczba punktów dotyczy całego okresu ocenianego; w przypadku krótszego okresu 

sprawowania funkcji należy tę liczbę proporcjonalnie zmniejszyć 

4) zgodnie z procedurą studenckiej oceny zajęć dydaktycznych 

5) zgodnie z procedurą hospitacji 

 

Uwagi dotyczące wypełnienia kwestionariusza: 

Kwestionariusz należy wypełnić elektronicznie (czcionka Garamond 11, kursywa, bez pogrubienia), 

wydrukować i potwierdzić własnoręcznym podpisem. Poszczególne osiągnięcia powinny być 

udokumentowane (zwłaszcza podnoszenie kwalifikacji i udział w konferencjach). 
 

 

IV. UWAGI WŁASNE I DODATKOWE INFORMACJE OCENIANEGO 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................. 
data i podpis ocenianego nauczyciela akademickiego 

 

 

V. OPINIA KIEROWNIKA ZAKŁADU/ DYREKTORA INSTYTUTU/ 

PROREKTORA (bezpośredniego przełożonego) 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................. 
data i podpis bezpośredniego przełożonego nauczyciela  

akademickiego (kierownika zakładu / dyrektora instytutu/prorektora) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

VI. OCENA KOMISJI DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (wypełnia 

Komisja) 

 

Zestawienie osiągnięć: 

Działalność Suma punktów po 
weryfikacji 

Ocena za poszczególne 
elementy  

W zakresie pracy 
dydaktycznej (DD) 

 
 

 

W zakresie pracy 
organizacyjnej (DO) 

  

W zakresie pracy 
naukowo-badawczej 
(DNB) 

  

 
Ocena Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich - ogólna: 

Suma punktów Ocena - ogólna 

 
 

 
Uwagi i zalecenia Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich (a w przypadku oceny negatywnej 
uzasadnienie) 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 
Sanok, dnia ........................................................... 

 
podpisy członków komisji: 

przewodniczący ...................................................... 

członkowie:  ..................................................... 

   ..................................................... 

   .................................................... 

  .................................................... 

VII. INFORMACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z OCENĄ 

data i podpis ocenianego nauczyciela akademickiego   ............................................................ 

Pouczenie: 

Od oceny dokonanej przez Uczelnianą Komisję ds. oceny nauczycieli akademickich służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do  

Uczelnianej Komisji Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zapoznania nauczyciela 

akademickiego z oceną Komisji. 

 



 
 

 
 

Wykaz punktowanych osiągnięć 
do kwestionariusza okresowej oceny nauczycieli akademickich 

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

 

Lp. Dokonania w okresie ocenianym 
Liczba 

punktów 

Maksymalna 
dopuszczalna liczba 

punktów (w 
przypadku, gdy 

wykazuje się kilka 
osiągnięć jednego 

typu: nie więcej niż ….. 
pkt) 

I. Działalność dydaktyczna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

1. Prowadzenie przedmiotów  nauczania w języku obcym 

1 Prowadzenie zajęć w językach obcych (15 godzin)  5 20 

2. Udział w organizacji procesu dydaktycznego 

1 Wniosek o uruchomienie studiów 15  

2 
Wniosek o uruchomienie specjalności studiów, studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów 

5  

3 Doskonalenie programów kształcenia, planów studiów i efektów kształcenia 5  

4 Przygotowanie i uruchomienie nowego stanowiska laboratoryjnego 1) 15  

5 Przygotowanie i uruchomienie pracowni dydaktycznej 1) 10  

6 Przygotowanie pomocy dydaktycznych1) 5  

7 
Przygotowanie i uruchomienie istotnie zmodernizowanego stanowiska 
laboratoryjnego / pracowni dydaktycznej lub opieka i nadzór nad 
laboratorium 1) 

5  

3. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

1 Autorstwo podręcznika akademickiego  1) 2) 50  

2 Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim 1) 2)   15  

3 Recenzja wydawnicza podręcznika akademickiego  5  

4 Kompleksowe przygotowanie materiałów metodycznych i skryptów 10  

5 
Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych (np. ukończenie 
studiów podyplomowych, uzyskanie uprawnień zawodowych)  

5 20 

6 
Nagroda Ministra, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału 

20  

7 
Nagroda Rektora, w przypadku nagrody zespołowej proporcjonalnie do 
udziału  

10  

8 Udostępnianie pomocy dydaktycznych w Internecie 1) 5  

4. Kształcenie i promowanie studentów PWSZ  

1 
Promotorstwo pracy inżynierskiej lub licencjackiej wyróżnionej/nagrodzonej 
w konkursie  

8  

2 Promotorstwo pracy dyplomowej   
3 (za każdą 

pracę) 
60 

3 Recenzja pracy dyplomowej  
1 (za każdą 

pracę) 
30 

4 Przygotowanie studentów do publicznej prezentacji artystycznej 10 (za całość) 10 

5. Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych 

1 Udział w międzynarodowych programach dydaktycznych, np. Erasmus 10  

6. Poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych 

1 Ocena na podstawie studenckich ankiet (średnia z poszczególnych lat) (*)  

2 Ocena z hospitacji zajęć dydaktycznych (uzyskana liczba punktów) (**)  

7. Opieka nad studenckim kołem naukowym / kołem zainteresowań 

1 Opieka nad studenckim kołem naukowym  10  

2 Opieka nad studenckim kołem zainteresowań 5  

8. Inne osiągnięcia 

1 Inne osiągnięcia dydaktyczne niewymienione w kwestionariuszu 2  

II. Działalność organizacyjna w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku3) 

 



 
 

 
 

1. Funkcje pełnione w PWSZ 

1 Pełnienie funkcji rektora  30  

2 Pełnienie funkcji prorektora  25  

3 
Pełnienie funkcji dyrektora instytutu/kierownika zakładu, kierownika 
jednostki ogólnouczelnianej o charakterze dydaktycznym 

10  

4 Pełnienie funkcji opiekuna roku studiów  2  

5 
Pełnienie funkcji kierownika uruchomionych studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów 

4  

6 
Prace powierzone przez rektora na okres kadencji (funkcje pełnomocników 
rektora)  

3  

7 
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk (organizacja zawodowych praktyk 
studenckich) 

1  

8 Pełnienie funkcji koordynatora systemu punktów ECTS 1  

9 Pełnienie funkcji koordynatora programu ERASMUS 1  

2. Członkostwo w senacie uczelni 

1 Członkostwo w Senacie Uczelni z wyboru 2  

3. Udział w komisjach senackich, rektorskich i innych w PWSZ  

1 Kierownictwo senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji  4  

2 Członkostwo w senackiej, rektorskiej lub instytutowej komisji 2  

3 Członkostwo z wyboru w radzie instytutu  1  

4 Pełnienie funkcji przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej  3  

5 Członkostwo w komisji rekrutacyjnej  2  

6 Członkostwo w Radzie Bibliotecznej  1  

7 Członkostwo w zespole roboczym 1  

4. Udział w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ  

1 
Kierownictwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ 
(np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, stowarzyszeniach naukowych) 

6 (za każdy) 26 

2 
Członkostwo w komisjach, radach i innych zespołach roboczych poza PWSZ 
(np. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, stowarzyszeniach naukowych) 

5 (za każdy) 20 

3 
Pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie szkolnictwa 
artystycznego 

5 (za każdy) 20 

5. Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach czasopism i serii wydawniczych 

1 
Kierowanie wydawaniem czasopism naukowych, udział w redakcjach 
czasopism i serii wydawniczych 

3 
 

6. Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni 

1 Działalność organizacyjna na rzecz zakładu, instytutu, uczelni  
4 (za każdy 

przejaw 
działalności) 

 

2 
Przewodniczenie lub praca w komitetach organizacyjnych imprez naukowych, 
jubileuszowych i okolicznościowych (afiliacja PWSZ im. Jana Grodka w 
Sanoku)   

3 30 

7. Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń i kursów 

1 Organizacja konferencji i sympozjów naukowych i naukowo – dydaktycznych 8  

2 Organizacja seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów 5  

8. Działalność społeczna w regionie 

1 Działalność społeczna w regionie 2  

9. Inna działalność organizacyjna 

1 Inna działalność organizacyjna niewymieniona w kwestionariuszu 1  

III. Działalność naukowo – badawcza / artystyczna 

1. Uzyskanie w ocenianym okresie tytułu lub stopnia naukowego 

1 Tytuł naukowy  50  



 
 

 
 

2 Stopień naukowy doktora habilitowanego  35  

3 Stopień naukowy doktora  20  

2. Działalność naukowo-artystyczna Afiliowan
e przez 
PWSZ: 
100% 

punktów 

Afiliowan
e poza 
PWSZ: 

50% 
punktów 

 

1 Koncerty 5 2,5 20 

3. Publikacje naukowo-artystyczne1) 

Afiliowa
ne przez 
PWSZ: 
100% 

punktów 

Afiliowane 
poza 

PWSZ: 
50% 

punktów 

 

1 Publikacje (artykuły i referaty) 5 2,5 20 

2 Nagrania płytowe 6 3 30 

4. Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Centrum 
Edukacji nauczycieli Szkół Artystycznych 

1 
Opracowanie materiałów zleconych przez MKiDN, CEA i CENSA (np. 
recenzje, programy kształcenia, szkolenia, materiały dydaktyczne) ściśle 
związane ze szkolnictwem wyższym 

10 10 

2 
Prowadzenie warsztatów, kursów, wykładów i seminariów w ramach 
szkolnictwa wyższego 

5 20 

3 Praca w jury konkursów muzycznych 5 20 

5. Osiągnięcia w konkursach 

1 Osiągnięcia w konkursach rangi międzynarodowej 5 25 

2 Osiągnięcia w konkursach rangi krajowej 2 10 

6. Kształtowanie kadry naukowej na potrzeby PWSZ 

1 
Promotorstwo obronionego doktoratu pracownika PWSZ im. Jana Grodka w 
Sanoku 

16  

2 Otwarcie przewodu doktorskiego  10  

3 Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej  4  

4 Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora  2  

5 
Inna działalność w zakresie kształcenia kadry niewymieniona w 
kwestionariuszu 

1  

7. Udział w konferencjach naukowych 

1 
Udokumentowane wygłoszeniu referatu plenarnego na konferencji 
zagranicznej  

5 15 

2 Udokumentowane wygłoszenie referatu plenarnego na konferencji krajowej 4 12 

3 Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 3 12 

4 
Udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji innej niż w 
powyższych punktach  

2 10 

5 Komunikat lub poster  1 5 

6 Bierny udział w konferencji 0,5 2 

7 Inne publikacje i referaty niewymienione powyżej 1 10 

8. Inne aspekty działalności naukowej /artystycznej 

1 Inna działalność niewymieniona w kwestionariuszu  2  
 

1) w przypadku działań zespołowych liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.  

2) dotyczy tylko wydania pierwszego. W przypadku wydań poprawionych i uzupełnionych w pozycjach 

3-4, przyjmuje się 50 % podanej liczby punktów. 

3) podana liczba punktów dotyczy całego okresu ocenianego; w przypadku krótszego okresu 

sprawowania funkcji należy tę liczbę proporcjonalnie zmniejszyć 

(*) według procedury studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych 

(**) według procedury hospitacji 

 


