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Zał. nr 5 
 

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

zatrudnionego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
 

za okres od ……………….. do ……………….. 
 

Imię i nazwisko  

Tytuł naukowy, stopień naukowy  

Stanowisko (data objęcia)  

Wydział  

Instytut/Katedra  

Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail)  

Wynik ostatniej oceny  

 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE 
 

Rodzaj aktywności
1 

Publikacje  

za okres oceny Punkty po 

weryfikacji Liczba 

prac 

Suma 

punktów
 

I. Publikacje naukowe w czasopismach naukowych 

1. Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym  

w części A wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
2
 

   

2. Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym  

w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW
2
 

   

3. Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym  

w części C wykazu czasopism naukowych MNiSW
2
 

   

4. Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski  

o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczona  

w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym  

w wykazie czasopism naukowych MNiSW (5 pkt) 

   

5. Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach  

z międzynarodowej konferencji naukowej, uwzględnionych  

w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection
3
 

   

                                            
1 Dotyczy pozycji z afiliacją Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UP w Lublinie) wydanych w okresie działalności, za jaki 

dokonywana jest ocena. Publikacje posiadające identyfikację elektroniczną DOI uwzględnione w bieżącej ocenie nie mogą być 

wykazane w kolejnym arkuszu. 
2 Punktacja według wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

obowiązującego w roku kalendarzowym, w którym ukazała się publikacja. Za publikacje z liczbą punktów od 30 do 39 należy 

stosować mnożnik 1,3 a za publikacje z liczbą punktów 40 i więcej - mnożnik 1,5. 
3 Liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A 

wykazu czasopism naukowych obowiązującego w roku kalendarzowym, w którym ukazała się publikacja. 
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II. Monografie naukowe
4 

Punktacja 
Liczba 

prac 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 
1. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej,  

w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej 

jeden z nich wskazał UP w Lublinie jako afiliację 

25 

lub 

50
5
 

   

2. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej  

lub monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne,  

w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich 

udział nie jest wyodrębniony 

25∗Ajn/A 

lub 

50∗Ajn/A
6
 

   

3. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału
7
 w monografii 

naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo 

poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba 

autorów wynosi co najmniej 4 

5
8
 

lub 

10 

   

4. Redakcja naukowa monografii naukowej 

wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych 

rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi  

co najmniej 4 

5 

lub 

10
5
 

   

III. Cytowania według Web of Science Core Collection 0,5
9
    

IV. Działalność innowacyjna Punktacja 
Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 
Punkty po 

weryfikacji 
1. Autorstwo lub współautorstwo patentu na wynalazek 

udzielonego w okresie objętym oceną na rzecz  

UP w Lublinie. Punktowany jest tylko jeden patent 

udzielony na dany wynalazek 

30
10

 

lub 

40
11

 
   

2. Autorstwo lub współautorstwo wynalazku wdrożonego 

po raz pierwszy w okresie objętym oceną, na który UP 

w Lublinie został udzielony patent w okresie objętym 

oceną albo przed tym okresem. Punktowane jest tylko 

jedno wdrożenie patentu 

30    

3. Autorstwo lub współautorstwo patentu na wynalazek 

udzielonego w okresie objętym oceną przez UPRP lub 

za granicą na rzecz innego podmiotu niż UP  

w Lublinie. Punktowany jest tylko jeden patent 

udzielony na dany wynalazek 

15    

4. Autorstwo lub współautorstwo wyłącznego prawa do 

odmian roślin przyznanego przez COBORU lub za granicą  
10    

5. Zgłoszenie wynalazku opublikowane w Biuletynie 

UPRP/za granicą 
5/10    

                                            
4 Wyłącznie pozycje spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym obowiązującym w dacie dokonywania oceny punktowej. 
5 W przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW 

w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym obowiązującym w dacie dokonywania oceny punktowej. 
6 Liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali UP w Lublinie jako afiliację, w ogólnej liczbie 

autorów: monografia naukowa - 25 pkt∗Ajn/A, monografia naukowa uznana za dzieło wybitne - 50 pkt∗Ajn/A, gdzie:  

Ajn - liczba autorów monografii, którzy wskazali UP w Lublinie jako afiliację; A - ogólna liczba autorów monografii naukowej. 
7 Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. 
8 Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2, współautor rozdziału otrzymuje: 2,5 pkt lub  

10 pkt w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne. Suma punktów przyznanych ocenianej osobie za rozdziały 

w jednej monografii naukowej nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię (15 pkt lub 30 pkt  

w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne). 
9 Za każde cytowanie (bez autocytowań) w ocenianym okresie. 
10 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). 
11 Patent udzielony za granicą. 
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IV. Działalność innowacyjna cd. Punktacja 
Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 
Punkty po 

weryfikacji 
6. Autorstwo lub współautorstwo prawa ochronnego  

na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa  

z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii 

układu scalonego, udzielonego przez UPRP lub za 

granicą na rzecz UP w Lublinie. Punktowane jest tylko 

jedno prawo ochronne na dany produkt oraz tylko jedno 

jego zastosowanie 

10
12

    

7. Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu  

z zakresu architektury krajobrazu przysługujące 

pracownikowi. Punktowane jest tylko jedno 

zastosowanie utworu 

10    

V. Realizacja projektów badawczych
  

1. Projekt w ramach Programu Horyzont 2020  

1.1. Koordynowanie projektu 50
13

    
1.2. Kierownik zadania badawczego w projekcie 30

13
    

1.3. Wykonawca projektu 15
13

    
1.4. Opracowanie i złożenie wniosku (kierownik projektu) 15

14
    

2. Projekt finansowany przez UE lub międzynarodowy  

2.1. Koordynowanie projektu 40
13

    
2.2. Kierownik zadania badawczego w projekcie 20

13
    

2.3. Wykonawca projektu 10
13

    
2.4. Opracowanie i złożenie wniosku (kierownik projektu) 10

14
    

3. Projekt krajowy finansowany ze środków zewnętrznych 

przeznaczonych na naukę (NCN, NCBiR i inne) 
 

3.1. Kierownik projektu 20
13

    
3.2. Kierownik zadania badawczego w projekcie 10

13
    

3.3. Wykonawca projektu 5
13

    
3.4. Opracowanie i złożenie wniosku (kierownik projektu) 5

14
    

4. Opracowanie na rzecz innych podmiotów (na podstawie 

umów zawartych z UP w Lublinie) nowych technologii, 

materiałów, wyrobów, metod, procedur, odmian roślin, 

oprogramowania/karty aplikacji produktu 

1
15

/2    

5. Ekspertyza lub opracowanie naukowe na rzecz innych 

podmiotów niż UP w Lublinie
16

 
1

15
    

6. Wykonywanie obowiązków wynikających z udzielania 

świadczeń lekarsko-weterynaryjnych
17

 
1

18
    

VI. Uzyskanie stopnia i tytułu naukowego
 

 

1. Uzyskanie stopnia naukowego doktora 10    

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 20
19

    

3. Uzyskanie tytułu naukowego profesora 30
20

    

                                            
12 Dodatkowo 10 pkt w przypadku zastosowania. 
13 Za każdy rok kalendarzowy realizacji projektu w ocenianym okresie. 
14 Za zdarzenie. 
15 Za każde 5 tys. zł wartości umowy potwierdzone fakturą (kierownik projektu). 
16 Z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości. 
17 Dotyczy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie nauk weterynaryjnych. 
18 Za każdy rok kalendarzowy w ocenianym okresie. 
19 Liczbę punktów zwiększa się o 3, gdy stopień naukowy dr hab. został nadany osobie, która nie ukończyła 35. roku życia.  
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VII. Mobilność naukowców
 

Punktacja 
Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 
1. Pobyt naukowy (powyżej 1 miesiąca) w uczelni 

zagranicznej lub w renomowanym ośrodku naukowym 

niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego 

stypendium 

2
21

    

2. Pobyt naukowy (powyżej 1 miesiąca) w krajowej 

jednostce kategorii naukowej A+ lub A, lub  

w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych 

lub prac rozwojowych 

1
21

    

VIII. Udział w konferencjach naukowych  

1. Wygłoszenie referatu zamawianego (plenarnego) na 

międzynarodowym kongresie/konferencji naukowej
22

 
20    

2. Wygłoszenie referatu na międzynarodowym 

kongresie/konferencji naukowej 
10    

3. Przewodniczenie sesji na międzynarodowym 

kongresie/konferencji naukowej 
5    

4. Wygłoszenie referatu zamawianego (plenarnego) na 

krajowym kongresie/konferencji naukowej
23

 
10    

5. Wygłoszenie referatu na krajowym 

kongresie/konferencji naukowej 
5    

6. Przewodniczenie sesji na krajowym 

kongresie/konferencji naukowej 
2    

7. Referat wygłoszony w instytucjach lub 

organizacjach/towarzystwach naukowych 

międzynarodowych 

2    

8. Referat wygłoszony w instytucjach lub 

organizacjach/towarzystwach naukowych krajowych 
1    

IX. Recenzje  

1. Recenzja/laudacja w postępowaniu o nadanie tytułu 

doktora honoris causa 
10/5    

2. Recenzja publikacji naukowej w czasopiśmie 

naukowym zamieszczonym w części A wykazu 

czasopism naukowych MNiSW 

1    

3. Recenzja publikacji naukowej w czasopiśmie 

naukowym zamieszczonym w części B lub C wykazu 

czasopism naukowych MNiSW 

0,5    

4. Recenzja monografii naukowej w języku obcym 5    

5. Recenzja monografii naukowej w języku polskim 2    

6. Recenzja rozdziału w monografii naukowej w języku 

obcym/w języku polskim 
0,5/0,2    

7. Recenzja projektu finansowanego przez UE  

lub międzynarodowego 
5    

8. Recenzja projektu krajowego finansowanego ze 

środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę 

(NCN, NCBiR i inne) 

2    

                                                                                                                                     
20 Liczbę punktów zwiększa się o 5, gdy tytuł naukowy profesora został nadany osobie, która nie ukończyła 45. roku życia. 
21 Za każdy miesiąc. 
22 Kongresy, sympozja, konferencje, warsztaty w których co najmniej 1/3 uczestników wygłaszających referaty reprezentowała 

zagraniczne ośrodki naukowe. 
23 Kongresy, sympozja, konferencje, warsztaty w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek. 
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X. Kształcenie kadr naukowych
24 

Punktacja 
Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 
1. Promotor rozprawy doktorskiej (w zakończonym 

obroną przewodzie doktorskim) 
5    

2. Opieka naukowa nad doktorantem lub asystentem  

po wszczęciu przewodu doktorskiego 
2

25
    

3. Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 10    

4. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym 8    

5. Recenzja rozprawy doktorskiej 5    

6. Pełnienie funkcji sekretarza komisji habilitacyjnej 4    

7. Pełnienie funkcji członka komisji habilitacyjnej 2    

XI. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową  

1. Nagroda lub wyróżnienie przyznane przez 

międzynarodową instytucję lub towarzystwo naukowe 
2    

2. Nagroda lub wyróżnienie przyznane przez krajową 

instytucję lub towarzystwo naukowe 
1    

SUMA PUNKTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE   

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA 
 

Działalność dydaktyczna
 Punktacja  

za rok akademicki 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 

I. Realizacja procesu dydaktycznego  

1. Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych 

dokonywana przez studentów i doktorantów
26

 

 

  
 

 

 

 

 

…………………………………….…………………… 
Data, podpis i pieczątka Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki 

2. Ocena wykonywania obowiązków, o których mowa  

w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 

poz. 1365 z późn. zm.) dokonywana przez 

bezpośredniego przełożonego
27

 

 

  
 

 

 

 

 

…………………………………….…………………… 
Data, podpis i pieczątka bezpośredniego przełożonego 

  

                                            
24 Dotyczy osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego. 
25 Za każdy rok kalendarzowy w ocenianym okresie. 
26 Liczbę punktów przydziela Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na podstawie średniej arytmetycznej wyników oceny 

dokonywanej w danym roku akademickim przez studentów i doktorantów.  
27 Dotyczy pracowników dydaktycznych. Wypełnia bezpośredni przełożony w skali 0-5 pkt. za rok akademicki. 
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I. Realizacja procesu dydaktycznego cd.
 

Punktacja 
Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 
3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym 0,1

28
    

4. Zajęcia dydaktyczne realizowane w uczelni 

zagranicznej  
0,2

28
    

5. Opracowanie opisu modułu kształcenia realizowanego 

po raz pierwszy w języku polskim/w języku obcym 
1/2    

II. Promotorstwo i recenzowanie prac dyplomowych
29, 30

  

1. Promotorstwo pracy magisterskiej 2    

2. Promotorstwo pracy inżynierskiej lub licencjackiej 1    

3. Recenzja pracy magisterskiej 0,2    

4. Recenzja pracy inżynierskiej lub licencjackiej 0,1    

III. Podręczniki i skrypty akademickie
  

1. Autorstwo lub współautorstwo podręcznika 20
31

    

2. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału  

w podręczniku  
5

31
    

3. Autorstwo lub współautorstwo skryptu 10
31

    

4. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w skrypcie 2
31

    

5. Recenzja podręcznika akademickiego 5    

6. Recenzja skryptu 2    

IV. Działalność organizacyjna na rzecz dydaktyki  

1. Przewodniczący Rady Programowej kierunku studiów 2
32

    

2. Członek Rady Programowej kierunku studiów 0,5
32

    

3. Przewodniczący/członek zespołu opracowującego 

program nowego kierunku studiów 
2/0,5

33
    

4. Opiekun roku 0,5
32

    

5. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego/opiekun sekcji  2/1
32

    

6. Opiekun merytoryczny studenta/stażysty zagranicznego 0,5
34

    

V. Podnoszenie kompetencji   

1. Ukończenie studiów podyplomowych 2    

2. Ukończenie specjalizacyjnych studiów podyplomowych 4    

3. Uczestnictwo w kursach/szkoleniach 0,2
33

    

VI. Działalność popularyzatorska  

1. Udział w organizacji olimpiady zawodowej jako 

przewodniczący/członek komitetu organizacyjnego 

(okręgowego) lub jury 

2/0,5
35

    

2. Kierownik/wykonawca projektu w Lubelskim Festiwalu 

Nauki lub Dniach Otwartych UP w Lublinie 
2/1

33
    

3. Prowadzenie wykładu/lekcji otwartej 0,5
33

    

4. Autorstwo publikacji popularnonaukowej 1    

5. Udział w audycji telewizyjnej lub radiowej 0,5    

                                            
28 Punktacja za 1 godzinę dydaktyczną (maksymalnie 5 pkt za rok). 
29 Dotyczy prac zakończonych obroną. 
30 W przypadku pracy w języku obcym liczba punktów ulega podwojeniu. 
31 Nie dotyczy wznowień. 
32 Za każdy rok kalendarzowy w ocenianym okresie. 
33 Za zdarzenie. 
34 Za każdy miesiąc w ocenianym okresie. 
35 Za edycję. 
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Działalność organizacyjna
 

Punktacja 
Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 
VII. Funkcje pełnione w UP w Lublinie

36
  

1. Rektor 20    

2. Prorektor 10    

3. Dziekan 5    

4. Prodziekan 3    

5. Dyrektor instytutu 2    

6. Kierownik katedry 1    

7. Kierownik zakładu, pracowni 0,5    

8. Kierownik studiów doktoranckich, podyplomowych 1    

9. Kierownik kursu/szkolenia 0,5    

10. Pełnomocnik Rektora 2    

11. Pełnomocnik Dziekana 1    

12. Członek senatu (tylko z wyboru) 1    

13. Członek rady wydziału (tylko z wyboru) 0,5    

14. Przewodniczący komisji senackiej/uczelnianej 2    

15. Członek komisji senackiej/uczelnianej 1    

16. Przewodniczący komisji wydziałowej 1    

17. Członek komisji wydziałowej 0,5    

VIII. Działalność realizowana poza UP w Lublinie  

w instytucjach, instytutach naukowo-badawczych, 

komitetach naukowych, towarzystwach naukowych
36, 37

 

 

1. Przewodniczący/Prezes zarządu głównego/rady naukowej 4    

2. Przewodniczący/Prezes oddziału 3    

3. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, PAN, PAU (członek 

rzeczywisty lub korespondent) 

3    

4. Członek zarządu głównego/członek rady naukowej 2    

5. Członek zarządu oddziału/członek oddziału 1/0,5    

6. Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych 

przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje 

zagraniczne lub międzynarodowe 

2    

IX. Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism 

naukowych
36

 
 

1. Redaktor naczelny/Przewodniczący rady naukowej/ 

programowej czasopisma naukowego zamieszczonego 

w części A wykazu czasopism naukowych MNiSW 

4    

2. Redaktor tematyczny czasopisma naukowego 

zamieszczonego w części A wykazu czasopism 

naukowych MNiSW 

3    

3. Członek rady naukowej/programowej czasopisma 

naukowego zamieszczonego w części A wykazu 

czasopism naukowych MNiSW 

2    

4. Redaktor naczelny/Przewodniczący rady naukowej/ 

programowej czasopisma naukowego zamieszczonego  

w części B lub C wykazu czasopism naukowych MNiSW 

3    

                                            
36 Za każdy rok kalendarzowy w ocenianym okresie. 
37 W przypadku instytucji międzynarodowych liczba punktów ulega podwojeniu. 
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IX. Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism 

naukowych
38

 cd.
 Punktacja 

Liczba 

aktywn. 

Suma 

punktów 

Punkty po 

weryfikacji 

5. Redaktor tematyczny czasopisma naukowego 

zamieszczonego w części B lub C wykazu czasopism 

naukowych MNiSW 

2    

6. Członek rady naukowej/programowej czasopisma 

naukowego zamieszczonego w części B lub C wykazu 

czasopism naukowych MNiSW 

1    

X. Organizacja konferencji naukowych
39

  

1. Przewodniczący komitetu organizacyjnego/naukowego 

międzynarodowej konferencji naukowej
40

 
5    

2. Sekretarz komitetu organizacyjnego/naukowego 

międzynarodowej konferencji naukowej 
3    

3. Członek komitetu organizacyjnego/naukowego 

międzynarodowej konferencji naukowej 
1    

4. Przewodniczący komitetu organizacyjnego/naukowego 

krajowej konferencji naukowej
41

 
3    

5. Sekretarz komitetu organizacyjnego/naukowego 

krajowej konferencji naukowej 
2    

6. Członek komitetu organizacyjnego/naukowego krajowej 

konferencji naukowej 
0,5    

SUMA PUNKTÓW ZA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ I ORGANIZACYJNĄ   

 
PRZESTRZEGANIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ORAZ PRAWA 

WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
42

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) nie dopuściłem się stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym czynu określonego w art. 115 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83  

z późn. zm., tj. Dz.U. 2017 poz. 880); 

2) nie dopuściłem się stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej czynu 

określonego w art. 126 pkt 3 lit. b ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.); 

3) nie dopuściłem się stwierdzonego prawomocnym wyrokiem jednego z przestępstw określonych 

przepisami art. 303 - 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej  

(Dz. U. z 2001 r. nr 49 poz. 508 z późn. zm.; tj. Dz.U. 2017 poz. 776); 

4) w chwili obecnej nie toczą się wobec mnie postępowania, o których mowa powyżej w pkt 1-3. 

 

…………………….………………………… 
Data i podpis ocenianego Nauczyciela 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone w arkuszu oceny wraz z załącznikami są zgodne z prawdą 

 

…………………….………………………… 
Data i podpis ocenianego Nauczyciela 

                                            
38  Za każdy rok kalendarzowy w ocenianym okresie. 
39 Punktacja za zdarzenie. 
40 Kongresy, sympozja, konferencje, warsztaty w których co najmniej 1/3 uczestników wygłaszających referaty reprezentowała 
zagraniczne ośrodki naukowe. 
41 Kongresy, sympozja, konferencje, warsztaty w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek. 
42 Wypełnia oceniany Nauczyciel. 
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Ocena Wydziałowej Komisji Oceniającej 
 

Rodzaj działalności 

Punkty  

w okresie 

bieżącej 

oceny 

Punkty po 

weryfikacji 

Min. 

wymagania 

punktowe 

do oceny 

pozytywnej 

Ocena Komisji 

słowna 

/pozytywna, 

negatywna/ 

wypełnia 

Oceniany 

wypełnia 

Komisja 

Oceniająca 

określone w zał. 

nr 6 

wypełnia Komisja 

Oceniająca 

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze  
(punkty wypracowane) 

    

2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna 
(punkty wypracowane) 

  

  

3. Nadwyżka punktów za osiągnięcia naukowe  
i twórcze, wyrównująca niedobór punktów  

za działalność dydaktyczną i organizacyjną 

  

4. Działalność dydaktyczna i organizacyjna 

ogółem  
(suma punktów z pozycji 2 i 3) 

  

5. OCENA OKRESOWA  

(suma punktów z pozycji 1 i 4 pomniejszona  
o liczbę punktów z pozycji 3) 

    

Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej 

dokonujący weryfikacji punktów 

 

 

…………………………………………… 

data, podpis czytelny 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Oceniającej 

 

 

 

………………………………..………… 

data, podpis czytelny lub z pieczątką 

 

Od powyższej oceny przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Oceniającej, wniesione na piśmie  

w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z wynikiem oceny. 

 

Zapoznałem/am się z wynikiem oceny i zostałem poinformowany o możliwości i terminie wniesienia 

odwołania. 

 

…………………….………………………… 
Data i podpis ocenianego Nauczyciela 

 

Decyzja Odwoławczej Komisji Oceniającej: 

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

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

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

 

……………………….………………………… 
Data i podpis Przewodniczącego Komisji - Rektora 


