
Załącznik nr 1a 

do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich 

w PPUZ w Nowym Targu 

 

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ 

UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU 

zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym 

(profesor, profesor uczelni, starszy wykładowca) 
za okres 1.01.20.… - 31.12.20…. 

(poniższe dane dotyczyć powinny wyłącznie ocenianego okresu) 

 

CZĘŚĆ I: AUTOREFERAT 
(wypełnia oceniany, z wyłączeniem pkt 4 i 5 w części A, które wypełnia komisja ds. oceny nauczycieli 

akademickich oraz przyznaje odpowiednią liczbę punktów) 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………. 

Tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy (nazwa i data uzyskania): 

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

Stanowisko i data zatrudnienia na zajmowanym stanowisku: 

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

Wymiar zatrudnienia: ..……………………………………………………………………….....  

Jednostka organizacyjna (Instytut / Jednostka wspólna / Katedra / Zakład): 

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

Data rozpoczęcia pracy w PPUZ w Nowym Targu: ………………………….……………...... 

 

A. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I 

WYCHOWYWANIA STUDENTÓW 

 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych: 

KIERUNEK NAZWA ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN 

    

    

    

  

                                                                                                            Punkty (0-5): 

2. Przygotowanie i/lub aktualizowanie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych do 

następujących zajęć: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                              Punkty (0-10):  

 

 



 

3. Opracowania podręczników, skryptów lub innych pomocy dydaktycznych: 

……………………………………………………………………………………………….

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

                                                                                              Punkty (0-10):  

 

4. Ocena wynikająca z badania ankietowego studentów w zakresie wypełniania 

obowiązków związanych z kształceniem: 

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

Objaśnienie: 

ocena negatywna – 0 pkt (średnia ocen poniżej 2,20) 

ocena przeciętna – 3 pkt (średnia ocen 2,21 – 3,00) 

ocena dobra – 6 pkt (średnia ocen 3,01 – 4,00) 

ocena bardzo dobra – 10 pkt (średnia ocen powyżej 4,01) 

                                                                                     Punkty (0, 3, 6, 10): 

 

5. Ocena wynikająca z hospitacji zajęć dydaktycznych: 

……………………………………………………………………………………………… 

Objaśnienie: 

ocena negatywna – 0 pkt 

ocena przeciętna – 5 pkt 

ocena dobra – 10 pkt 

ocena bardzo dobra – 15 pkt 

                                                                             Punkty (0, 5, 10, 15):        

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

6. Inne, niewymienione powyżej, obowiązki dydaktyczne: 

……………………………………………………………………………………………….

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

                                                                                              Punkty (0-3):                                                                                                                                                     

 

                                                    SUMA PUNKTÓW z części A (0-53):         

 

 

B. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PODNOSZENIEM KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH 

 

1. Osiągnięcia naukowe (posiadanie dorobku naukowego na poziomie niezbędnym do 

uzyskania stopnia/tytułu naukowego)  

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

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 Punkty (0-5):   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Publikacje o charakterze dydaktycznym, popularnonaukowym lub naukowym 

związane z dziedzinami nauki/sztuki właściwymi dla kierunku studiów/modułów zajęć 

oraz dyscypliną naukową/artystyczną reprezentowaną przez nauczyciela 

akademickiego (należy podać dane identyfikacyjne oraz wskazać afiliację): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                              Punkty (0-10):   

 

3. Udział w seminariach i konferencjach związanych z dziedzinami nauki/sztuki 

właściwymi dla kierunku studiów/modułów zajęć oraz dyscypliną 

naukową/artystyczną reprezentowaną przez nauczyciela akademickiego (należy podać 

dane identyfikacyjne): 

1) udział czynny: …………………………………………………………………………  

2) udział bierny:………………………………………………………………………… 

                                                                                       Punkty (0-5):  

  

4. Udział w projektach, programach i innych przedsięwzięciach podnoszących 

kompetencje zawodowe (należy podać dane identyfikacyjne): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                               Punkty (0-5):  

 

5. Inne, niewymienione powyżej, obowiązki związane z podnoszeniem kompetencji 

zawodowych: 

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

                                                                                              Punkty (0-2):                      

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                       SUMA PUNKTÓW z części B (0-27): 

 

C. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA RZECZ UCZELNI 
 

1. Udział w pracach zespołów lub komisji powoływanych przez Rektora, Dyrektora 

Instytutu lub Senat Uczelni, członkostwo w Senacie, komisjach senackich, rektorskich, 

radach instytutu (np. prace nad poprawą jakości kształcenia, prace związane z 

uruchomieniem nowych kierunków studiów i inne): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     Punkty (0-3):  

 

2. Prace na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność dydaktyczną lub 

badania naukowe: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 Punkty (0-2):  

 

3. Funkcje pełnione w Uczelni (prorektor, dyrektor instytutu, z-ca dyrektora instytutu, 

kierownik zakładu/katedry, pełnomocnik rektora, koordynator kierunku itp.): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     Punkty (0-2):  

 

4. Udział w pracach związanych z organizowaniem seminariów i konferencji 

dydaktycznych, naukowych, naukowo-dydaktycznych i innych: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 Punkty (0-2):  

 

5. Inne, niewymienione powyżej, obowiązki organizacyjne: 

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

                                                                                              Punkty (0-1):                      

 

                                                                  SUMA PUNKTÓW z części C (0-10):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oświadczam, że przestrzegam prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, a także praw własności przemysłowej. 

 

Data i podpis nauczyciela akademickiego:  …………………………………………….……… 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II: 

Opinia bezpośredniego przełożonego: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                      SUMA PUNKTÓW część II (0-10):  

 

Data i podpis bezpośredniego przełożonego: ………………………………..………………… 

 

 

 



CZĘŚĆ III: 

Ocena Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich: 

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

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

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

                                                                   RAZEM SUMA PUNKTÓW (0-100):  

 

OCENA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO: 

1) ocena negatywna: suma punktów 0-40 w części III lub 0-4 punktów przyznanych 

przez bezpośredniego przełożonego w części II lub 0 punktów w części A pkt 4 lub 0 

punktów w części A pkt 5; 

2) ocena pozytywna: suma punktów 41-100 w części III oraz co najmniej 5 punktów 

przyznanych przez bezpośredniego przełożonego w części II oraz co najmniej 3 

punkty w części A pkt 4 lub co najmniej 5 punktów w części A pkt 5. 

 

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

 

Data i podpis Przewodniczącego oraz członków Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich: 

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

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

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

 

Data i podpis nauczyciela akademickiego, potwierdzający zapoznanie się z oceną: 

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

 


