
1) wszystkie dane umieszczone w arkuszu powinny dotyczyć okresu oceny, 

2) wypełnia nauczyciel akademicki, 

3) wypełnia komisja  oceniająca, 

4) niepotrzebne skreślić. 

 
 

  Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3/2017 Senatu  

  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

                                         z dnia 30.01.2017 roku 

 

(pieczęć urzędowa)         Jelenia Góra, dnia .................................. 

 

ARKUSZ  OCENY NAUCZYCIELA  AKADEMICKIEGO1) 

 

Okres oceny.................................................................................................................................. 

Nazwisko i imię............................................................................................................................ 

Tytuł lub stopień naukowy...............................................Stanowisko.......................................... 

Rok zatrudnienia:  a) w Uczelni …………...…........................................................................... 

         b) na aktualnym stanowisku........................................................................... 

Jednostka organizacyjna uczelni.................................................................................................. 

 

Uwaga! Wpisy w ocenianych elementach arkusza dotyczą działalności nauczyciela 

akademickiego w KPSW w ocenianym okresie. Za co najmniej jeden wpis w ocenianym 

elemencie arkusza, komisja  przyznaje liczbę punktów określoną w arkuszu dla 

ocenianego elementu. 

 

A. Działalność naukowo-dydaktyczna 2) :  

1. Publikacje naukowe, wdrożone projekty, konferencje naukowe, studia podyplomowe, 
szkolenia (wymienić) – 10 pkt.,                                   

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową lub dydaktyczną (wymienić)  – 10 pkt.,  
                

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………....   

3. Opracowanie nowego kierunku studiów (wymienić) – 30 pkt., 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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4. Uruchomienie nowych specjalności, studiów podyplomowych lub kursów 

(wymienić) – 15 pkt.,   
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS (wymienić) – 10 pkt.,  

            
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Opiekun roku lub tutor indywidualnego toku studiów (wymienić) – 5 pkt.,   
                      

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

7. Opieka nad praktykami  (wymienić) – 5 pkt.,        
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Opiekun koła studenckiego  (wymienić) – 5 pkt., 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

9. Prowadzenie prac dyplomowych – 5 pkt. ,               

………………………………………………………………………………………… 
10. Recenzje prac dyplomowych – 2 pkt.  

………………………………………………………………………………………… 
11. Wyniki hospitacji3) – 10 pkt. (punkty przyznaje się, gdy ocena z hospitacji pozytywna), 

    

 ……………………………………………………………………………………. 
12. Ocena studentów3)  – 10 pkt. (punkty przyznaje się, gdy ocena studentów jest co najmniej 

dostateczna) 
……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

                                     Liczba punktów uzyskanych za oceniany dział                          

 

 

B. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 2) :  

1. Uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

dla którego KPSW jest podstawowym miejscem pracy – 40 pkt.,  
………………………………………………………………………………………… 

2. Uzyskanie tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – 30 pkt.,  
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………………………………………………………………………………………… 

3. Uzyskanie stopnia naukowego doktora – 20 pkt.,    

………………………………………………………………………………………… 

4. Opieka nad rozwojem kadry akademickiej KPSW – 15 pkt.,    

………………………………………………………………………………………… 

Liczba punktów uzyskanych za oceniany dział                         

 

C. Działalność organizacyjna 2): 

1. Członkostwo w pracach senatu  (wymienić) – 5 pkt. 
…………………………………………………………………………………….. 

2. Udział w pracach komisji uczelnianych np. zapewniania jakości kształcenia, 
dyscyplinarnej, budżetu i finansów itp. (wymienić) – 10 pkt.  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Członkostwo w pracach rady wydziału (wymienić) – 5 pkt.  

…………………………………………………………………………………….. 

4. Udział w pracach komisji wydziałowej np. zapewniania jakości kształcenia, 

dyscyplinarnej, budżetu i finansów, rekrutacyjnej (wymienić) – 10pkt  
 …………………………………………………………………………………….. 

5.   Udział w pracach  organizacyjnych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów   
lub innych imprezach na rzecz KPSW (wymienić)– 10 pkt.    

 ……………………………………………………………………………………..                                  

 Liczba punktów uzyskanych za oceniany dział  

 

D. Pełnienie funkcji 2): 

1. Dziekana, prodziekana – 40 pkt. . 
……………………………………………………………………………………. 

2. Kierownika zakładu – 30 pkt.  
……………………………………………………………………………………. 

3. Kierownika studiów podyplomowych lub kursu  – 15 pkt. 
……………………………………………………………………………………. 

 
4. Koordynatora – 10 pkt.  

……………………………………………………………………………………. 
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Liczba punktów uzyskanych za oceniany dział                            

 

E. Inne osiągnięcia, których ankieta nie przewiduje (wymienić) – 5 pkt.  

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 

      Podpis ocenianego: 

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

 

E. Ocena dokonana przez komisję 3): 

Zestawienie uzyskanych punktów za poszczególne działy: 

Rodzaj działalności Uzyskane punkty 

A. Działalność naukowo-dydaktyczna  

B. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej  

C. Działalność organizacyjna  

D. Pełnienie funkcji  

E. Inne osiągnięcia   

Razem  

W związku z uzyskaniem za wszystkie oceniane działy ………….. punktów stwierdza się, że 

liczba ta jest większa równa/mniejsza4) od liczby progowej równej …………..określonej  
w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich, co świadczy o tym, że ocena końcowa jest 

pozytywna / negatywna 4). 

Decyzja Komisji Oceniającej 3):                                                   

Decyzją Komisji nauczyciel akademicki:  

nazwisko i imię............................................................................................................................ 

otrzymał ocenę pozytywną / negatywną 4) 

 

Skład Komisji: 

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

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

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

 

Wynik głosowania:           jednogłośnie / większością głosów 4) 

 

Zalecenia: ..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

Podpis Przewodniczącego Komisji:                             „Z oceną zapoznałam(em) się” 

..............................................................................   Podpis ocenianego: 
 

Data .....................................................................                      .............................................  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


