
Załącznik nr 1 

do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich 

w PPUZ w Nowym Targu 

 

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ 

UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU 

 
za okres …………………………………….. 

 

 

CZĘŚĆ I – AUTOREFERAT - WYPEŁNIA OCENIANY: 

 

 

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 / 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 

    

 

2. Opracowania podręczników, skryptów oraz innych pomocy dydaktycznych: 

……………………………………………………………………………………………….

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

 

3. Praca na rzecz studentów (opiekun roku, opiekun studenckiego koła naukowego, 

pomoc w organizowaniu imprez i spotkań aktywizujących studentów, i inne): 

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

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

 

 



4. Dodatkowe obowiązki dydaktyczne: 

……………………………………………………………………………………………….

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

 

B. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PODNOSZENIEM KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH 

 

1. Osiągnięcia naukowe  (dysertacja doktorska / habilitacyjna)  

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Udział w szkoleniach służących doskonaleniu swoich umiejętności dydaktycznych 

lub zawodowych (należy podać dane identyfikacyjne oraz rok): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Publikacje związane z dziedzinami nauki lub sztuki właściwymi dla kierunku 

studiów/modułów zajęć oraz dyscypliną naukową lub artystyczną reprezentowaną 

przez nauczyciela akademickiego (należy podać dane identyfikacyjne oraz wskazać 

afiliację): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Udział w seminariach i konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych i innych 

(należy podać dane identyfikacyjne): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

  

5. Udział w projektach, programach i innych przedsięwzięciach podnoszących 

kompetencje zawodowe (należy podać dane identyfikacyjne): 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Udział w programach wymiany międzynarodowej służących wymianie doświadczeń i 

samodoskonaleniu: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

C. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA RZECZ UCZELNI 
 

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

Instytutu lub Senat Uczelni (np. prace nad poprawą jakości kształcenia, prace 

związane z uruchomieniem nowych kierunków studiów i inne): 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

badania naukowe: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

koordynator kierunku, członek senatu, pełnomocnik rektora itp.): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Udział w pracach związanych z organizowaniem seminariów i konferencji 

naukowych, naukowo-dydaktycznych i innych: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Zewnętrzna działalność organizacyjna na rzecz Uczelni np. promocja Uczelni, 

kontakty oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzenie zajęć 

dla Uniwersytetu Trzeciego wieku oraz uczniów szkół, itp. (należy podać dane 

identyfikacyjne): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Inne, niewymienione wyżej osiągnięcia, które Oceniany uważa za istotne przy ocenie 

okresowej: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

W związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1668 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) oświadczam, że przestrzegam prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, a także praw własności przemysłowej. 

 

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

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II 

Opinia bezpośredniego przełożonego uwzględniająca hospitację zajęć oraz wyniki ankiet 

ewaluacyjnych dokonywanych przez studentów: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



CZĘŚĆ III 

Ocena Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 


