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ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 

Data oceny:   

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: 

 

Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy:  

 

Jednostka organizacyjna: 

 

Podstawa zatrudnienia:  
 

 

mianowanie/umowa o pracę* do dnia: ………..……………………  /na czas nieokreślony* 

Stanowisko:  

od dnia:  

Wymiar czasu pracy:  

Pensum/rok akademicki:   

Data poprzedniej oceny:  

*właściwe zaznaczyć 
 

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH DYDAKTYCZNYCH 

 

Lp. Nazwa parametru 
Liczba 

punktów 
I Podstawowe wymagania w zakresie działalności dydaktycznej    

 1. Punktualne, sumienne i rzetelne pod względem merytorycznym i metodycznym 
prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w wymiarze pensum 
określonym dla danego stanowiska (w tym promotorstwo prac dyplomowych) 

Do 25 

 2. Opracowanie i aktualizacja kart opisów prowadzonych przedmiotów według 
obowiązującego wzoru oraz terminowe podanie ich do wiadomości studentów i 
doktorantów ( w systemie USOS zgodne z regulaminem Studiów UKSW)  

Do 5 

 3. Prowadzenie konsultacji dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w 
wymiarze ustalonym przez przełożonego, nie mniejszym niż 2 godziny 
dydaktyczne w tygodniu (dotyczy również okresu sesji egzaminacyjnych). 
zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem 

Do 5 

4. Terminowe wypełnianie protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, kart 
oceny pracy dyplomowej 

Do 5 

5. Pozytywna ocena zajęć przez studentów  Do 5 
6.  Ocena wyróżniająca / bardzo dobra zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem 

arkuszy hospitacji 
10/5 
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II Wzmacnianie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia –
kryteria dodatkowe 

 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w UKSW 
(za 10 godz.) 

 

1 

2. Prowadzenie zajęć dla studentów w ośrodku zagranicznym, m.in. w ramach 
programu „Erasmus+” skierowanie z Uczelni (za 1 mobilność ) 

5 

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (jeden 
przedmiot) 

2 

4. Popularyzowanie wśród pracowników Uniwersytetu innowacyjnych metod 
dydaktycznych, organizowanie seminariów i szkoleń samokształceniowych w 
obszarze dydaktyki (za jedną formę)  

         5 

5. Autorstwo materiałów dydaktycznych realizowanych na zajęciach lub na 
platformie edukacyjnej – jednorazowo - za każdy pakiet dydaktyczny 

         5 

6 Wspieranie aktywności naukowo-badawczej studentów i doktorantów w tym 
przygotowanie studentów do konkursów akademickich (za każdego studenta) 

5 

7 Promotorstwo wyróżnionych lub nagrodzonych prac dyplomowych (studenckich 
i doktoranckich) i projektowych (za każdą pracę)  

5 

8 Udział w czynnościach komisji egzaminów doktorskich (za jedną komisję) 5 
9 Przeprowadzanie egzaminów doktorskich  z języka obcego lub dyscypliny 

podstawowej lub dodatkowej / egzaminu kwalifikacji  
językowej kandydatów do programu mobilności międzynarodowej (za jednego  
przeegzaminowanego). 

2 

10 Opiekun roku studenckiego  Do 5 
11 Opiekun praktyk studenckich jednego roku Do 10 
12 Opiekun studenckiego koła naukowego Do 10 

   13 Uzyskanie projektu dydaktycznego, edukacyjnego, w ramach trzeciej Misji 
Uczelni 

        10 

14 Autorstwo programu nowego przedmiotu, na studiach pierwszego, drugiego i 
jednolitych studiach magisterskich, zaakceptowanego do realizacji przez Senat 
UKSW (jednorazowo) 

        10 

15 Nominowany do Nagrody Belfer Roku / Laureat - Belfer Roku 10/20 
16 Prowadzenie zajęć z uczniami w ramach umów podpisanych ze szkołami 

ponadpodstawowymi (za każde 2 godziny zajęć) 
1 

17 Podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzone każdorazowo 
certyfikatem): doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w 
szkoleniach, kursach, konferencjach językowych – za jedną formę 

4 

18 Autorstwo skryptu (za jedną pozycję) 60 
19 Pozostałe publikacje dydaktyczne (artykuły), niewskazywane do oceny 

naukowej (za jedną pozycję) 
10 

20 Pozostała działalność dydaktyczna Do 5 
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INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH ORGANIZACYJNYCH 

I Podstawowe wymagania w zakresie działalności organizacyjnej  Liczba 
punktów 

1. Rzetelne uzupełnianie baz danych  (PBN, POLON, ORCID i inne bazy) oraz 
składanie oświadczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 
ewaluacji jakości działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie - według 
obowiązujących wzorów, 
 

do 10 

 
2. 

Zdawanie sprawozdań z działalności naukowej i organizacyjnej, zgodnie z 
regułami ustalonymi w UKSW, na wydziale, w instytucie lub innej jednostce 
organizacyjnej UKSW 
 

do 10  

II  Wzmacnianie działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej  
i promocyjnej w UKSW – kryteria oceniane dodatkowo 

 

 
1 

Pełnienie funkcji: prorektora , dziekana , prodziekana, dyrektora instytutu  
  

20 

2 Pełnienie funkcji kierownika: kierunku, katedry, zakładu, studium 10 
3 Pełnienie funkcji zastępcy: , dyrektora instytutu, studium lub kierownika zespołu, 

(określa bezpośredni przełożony) 
 5 

4 Pełnienie funkcji pełnomocnika rektora lub dziekana (określa rektor lub dziekan) do 10 
5 Pełnienie funkcji kierownika studiów doktoranckich (określa dziekan)  do 10 
6 Członkostwo w organach kolegialnych Uczelni / wydziału oraz komisjach 

powołanych przez te organy, za każdą działalność. 
 5 

7 Członkostwo w zespołach i komisjach powołanych zarządzeniem rektora, 
członkostwo w zarządzie fundacji lub radzie nadzorczej spółki utworzonej przez 
Uczelnię 

do 5 

8 Uczestnictwo w Uczelnianej / Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 5 
9 Członkostwo w komisji rekrutacyjnej – uczelnianej / wydziałowej (za każdą 

rekrutację), przewodniczący / sekretarz dodatkowo – 4 pkt. 
5 

10 Przewodniczenie komitetom, zarządom, sekcjom, zespołom, organom i 
komisjom, o których mowa w pkt. 4-8 dodatkowo 4 pkt. 

 

11 Koordynator przedmiotu (w przypadku jeżeli przedmiot składa się z jednej / 
więcej niż jednej formy zajęć) 

4 

12 Członkostwo w komisjach / zespołach zadaniowych powołanych w celu 
opracowania procedur i dokumentów służących doskonaleniu procesu 
dydaktycznego oraz zarządzania jednostką (4 pkt. dodatkowo za 
przewodniczenie komisjom i zespołom) 

4 

13 Przygotowanie programów nowych kursów dokształcających, kursów dla 
uczniów, studentów, pracowników i przedsiębiorców w Uczelni - jednorazowo 
(liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów ) 

8 

14 Członkostwo w komisjach / zespołach zadaniowych powołanych przez rektora 
lub dziekana w celu opracowania procedur i dokumentów służących 
doskonaleniu procesu dydaktycznego oraz zarządzania jednostką (3 pkt. 
dodatkowo za przewodniczenie komisjom i zespołom) 

5 

15 Przygotowanie programu nowych studiów podyplomowych (jednorazowo) w 
Uczelni 

10 

16 Przygotowanie programu nowego kursu (jednorazowo) w Uczelni 5 
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17 Koordynator uczelniany/ koordynator wydziałowy lub koordynator zadania / 
członek zespołu w projekcie dydaktycznym lub wdrożeniowym finansowanym 
ze środków zewnętrznych (za każdy miesiąc) 

5 

 Nagrody i wyróżnienia  
18 Osiągnięcia (wyróżnienia, nagrody) studenckiego koła naukowego, którego 

pracownik jest opiekunem - poziom międzynarodowy / poziom krajowy / poziom 
regionalny 

15/10/5 

19 Nagroda rektora indywidualna / zespołowa  10/5 
 Organizacja przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym

20 Opiekun krajowej lub międzynarodowej studenckiej wyprawy, wycieczki, 
wymiany naukowej lub dydaktycznej (za każdy dzień wyprawy), nie więcej niż 
40 pkt. 

4 

21 Wydziałowy koordynator programu „Erasmus+” / pełnomocnik ds. studiów 
obcojęzycznych w zależności od liczby studentów pod opieką (jednorazowo, 
rocznie) 1 pkt. za każdego studenta 

1 

22 Organizacja objazdów naukowych, konkursów studenckich, olimpiad 
przedmiotowych, uczelnianych rozgrywek sportowych / przeprowadzenie, 
sprawdzanie, koordynacja egzaminów zewnętrznych na zlecenie Uczelni (poza 
godzinami zajęć) – za każdą imprezę na wydziale / w Uczelni 

4 

21 Kierownik aktywnej, udokumentowanej rocznym sprawozdaniem, 
międzynarodowej umowy o współpracy naukowej (za każdy rok) 

5 

 Organizacja i udział w wydarzeniach o charakterze promocyjnym, popularnonaukowym 
i edukacyjnym, budującym pozytywny wizerunek Uczelni 

22 Wydziałowy koordynator / współorganizator wydarzenia promującego Uczelnię, 
wydziały, kierunki kształcenia, jednostki uczelniane 

5 

23 Prowadzenie zajęć, wykładów, warsztatów o charakterze edukacyjnym, 
popularnonaukowym, w tym w ramach umów o współpracy ze szkołami, 
placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi i samorządami (za każdy cykl) 

5 

24 Udział w międzynarodowych / krajowych targach i spotkaniach edukacyjnych 5 
25 Organizacja i udział w międzynarodowych / krajowych zawodach i imprezach 

sportowych 
4 

26 Wystąpienia i publikacje w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet) w roli 
eksperta Uczelni lub gościa – uczestnika programu lub debaty 

2 

27 Wydziałowy koordynator / współorganizator wystawy i innych przedsięwzięć 
kulturalnych 

4 

28 Przedsięwzięcia organizacyjne – wizyta gości zagranicznych i krajowych w 
jednostce: prezentacja / opieka językowa / inne (za każdy dzień) 

4 

29 Przygotowanie raportu samooceny istniejącego kierunku, wniosku o 
uruchomienie nowego kierunku studiów (liczbę punktów dzieli się przez liczbę 
autorów)   

20 

30 Inne, szczególne działania służące promocji i budowaniu pozytywnego 
wizerunku Uczelni (określa dziekan, kierownik jednostki) 

max. 12 pkt. 
za rok 

 Pozostałe efekty działalności dydaktyczno-organizacyjnej
31 Np. opiekun stażysty, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, pełnomocnik 

ds. współpracy z przedsiębiorcami; 
10 

32 Ew. inne (proszę wymienić…) liczbę punktów ustala kierownik jednostki Od 1 do 5  
 

 


