
Złącznik nr 1 do Regulaminu Jakości Kształcenia 

Rektora ANSG 

 

Arkusz oceny nauczyciela akademickiego 

Akademii  Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

za lata akademickie ................. - .................. 

(informacje w arkuszu oceny okresowej należy podad za okres  

ostatnich 2 pełnych lat akademickich poprzedzających datę przeprowadzenia oceny) 

 

I.  Informacje ogólne 

Tytuł /stopieo imię i nazwisko:  ................................................................................................... 

Stanowisko:  ................................................................................................................................. 

Wydział:  ....................................................................................................................................... 

Katedra:  .......................................................................................................................................  

Data zatrudnienia na obecnym stanowisku: ................................................................................. 

Data uzyskania tytułów/stopni naukowych:……………………………………………………………………………….. 

 

II.  Działalnośd dydaktyczna 

1.  Obciążenie dydaktyczne 

(wypełnia pracownik komórki ds. kadr) 

 Rok akademicki 

 

Ilośd zajęd   

   Wykłady   

   Seminaria   

   Ćwiczenia   

Razem   

Recenzowanie prac licencjackich/dyplomowych   

Promotorstwo prac licencjackich   

Promotorstwo prac magisterskich   

 

 



2.  Sprawowanie opieki naukowej nad studentami odbywającymi studia według indywidualnego 

toku studiów (liczba podopiecznych) – ……….. 

3.  Wykonywanie innych zadao dydaktycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

procesu dydaktycznego 

Lp. Opis wykonanego zadania (np. opracowanie programu kierunku studiów, skryptu, programu 

nauczania przedmiotu z wykorzystaniem propozycji zgłaszanych przez praktykę, materiału do 

e-learningu, oryginalnych testów lub innych materiałów dydaktycznych niezbędnych przy 

zaliczaniu zajęd)  

  

  

 

4.  Wykłady przeprowadzone w innych szkołach wyższych lub jednostkach organizacyjnych, w tym 

zagranicznych 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej, w 

której wykładano 

Przedmiot/tytuł wykładu/wykładów 

   

 

5.  Udział w konferencjach dydaktycznych 

Lp. Tematyka konferencji Miejsce i termin 

konferencji 

Forma udziału (np. organizator, 

moderator, referujący, uczestnik dyskusji 

    

    

 

6.  Inne informacje i uwagi dotyczące działalności dydaktycznej: 

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

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

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

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

 

III. Działalnośd naukowa 

1.  Obszar pracy badawczej: 

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

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

 

 



2.  Stan zaawansowania pracy doktorskiej / habilitacyjnej(dot. niesamodzielnych pracowników 

naukowych - należy podać termin i miejsce otwarcia przewodu, promotora/opiekuna naukowego) 

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

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

3.  Pozyskiwanie grantów i udział w ich realizacji 

Lp. Tytuł projektu – tytuł konkursu lub 

programu, w ramach którego został 

zgłoszony, czasokres realizacji 

Charakter udziału (kierownik, członek zespołu, 

ekspert zewn. etc) 

   

   

 

4.  Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele 

co najmniej 5 jednostek naukowych 

Lp. Tytuł konferencji (ze wskazaniem min. 4  innych jednostek 

naukowych, których przedstawiciele w niej uczestniczyli) 

Rok odbycia konferencji, rola 

w organizacji 

   

   

 

5.  Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 

czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe 

Lp. Tytuł konferencji (ze wskazaniem min. 3 zagranicznych 

jednostek naukowych, których przedstawiciele w niej 

uczestniczyli, liczby uczestników ogółem i liczby uczestników 

zagranicznych) 

Rok odbycia konferencji, rola 

w organizacji 

   

   

 

6.  Pełnienie funkcji promotora, recenzenta lub  promotora pomocniczego w przewodzie 

doktorskim oraz recenzenta w postępowaniach habilitacyjnych i w postępowaniach o tytuł 

profesora 

Charakter członkostwa Liczba postępowao  

Promotor w zakooczonych przewodach doktorskich   

Recenzent w przewodzie doktorskim   

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim   

Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym i w postępowaniu o tytuł 

profesora 

 

Członek (przewodniczący) komisji powołanej w postępowaniu  



habilitacyjnym i w postępowaniu o tytuł profesora (zakooczone 

postępowania) 

Promotor lub recenzent w przewodzie doktora h.c.  

7.  Publikacje w okresie objętym oceną okresową 

7.1. monografie 

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

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

7.2. rozdziały w monografiach 

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

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

7.3. podręczniki/ skrypty 

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

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

7.4.artykuły naukowe 

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

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

7.5. prace popularno-naukowe 

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

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

7.6. inne publikacje  

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

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

 

8.  Członkostwo i funkcje pełnione w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub 

artystycznych  

Lp.  Nazwa organizacji lub instytucji Pełniona funkcja i okres jej pełnienia 

   

   

 

9.  Członkostwo i funkcje pełnione w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych 

Lp.  Nazwa czasopisma i ew. bazy je wyróżniającej Pełniona funkcja i okres jej pełnienia 

   

   

 



10. Sprawowanie funkcji recenzenta wydawniczego w czasopiśmie punktowanym, polskim i/lub 

zagranicznym 

Lp. Nazwa czasopisma wraz z jego punktacją 

  

 

11. Recenzowanie innych publikacji naukowych (monografii, podręcznika itp.) 

Lp. 
Nazwisko i imię autora, tytuł 

publikacji 
Rodzaj publikacji 

Wydawnictwo i rok 

wydania 

    

    

 

12. Udział czynny w konferencjach naukowych, krajowych i/lub zagranicznych 

Lp. Nazwa (temat), termin, miejsce                    

i organizator konferencji 

Charakter udziału (organizator, przewodniczący 

obrad, moderator, referent (tytuł referatu), 

dokonujący prezentacji plakatu etc. 

   

   

 

13. Odbyte staże, w tym zagraniczne 

Lp. Miejsce i charakter stażu (naukowy, 

dydaktyczny, inny) 

Okres odbywania 

   

   

 

14. Uzyskane stypendia naukowe 

Lp. Nazwa fundatora Okres korzystania ze stypendium 

   

   

 

15. Inne informacje, dot. działalności naukowej 

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

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



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

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

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

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

IV. Działalnośd organizacyjna 

1.  Pełnienie funkcji prorektora/dziekana/prodziekana/kierownika jednostki/ kierownika studiów 

doktoranckich/studiów podyplomowych/kierownika katedry/opiekuna studentów etc. 

Lp. Funkcja W okresie od… do … 

   

   

 

2.  Pełnienie funkcji członka Senatu ANSG, pełnomocnikaRektora, członkostwo (udział w pracach) 

w komisjach (zespołach) powołanych przez Senat, Rektora, Radę Wydziału, Dziekana, w tym 

uczestnictwo w zespole przygotowującym raport samooceny przed wizytacją PKA 

Lp. Nazwa komisji  W okresie od… do … 

   

   

   

 

3.  Członkostwo w Radzie Wydziału ……………………………… (tak/nie) 

 

4.  Sprawowanie opieki nad kołami naukowymi  

Lp. Nazwa  koła naukowego 

  

 

5.  Organizacja partnerstwa ANSG z innymi uczelniami i jednostkami organizacyjnymi 

Lp. Nazwa uczelni/jednostek organizacyjnych, z którymi 

pracownik doprowadził do zawarcia umowy o 

współpracy 

rok zawarcia umowy lub porozumienia 

   

   

   



 

6.  Sprawowanie opieki nad gośdmi Uczelni/Wydziału 

Lp. Opis wizyty, nad której uczestnikami opieka była sprawowana  

  

 

7.  Sprawowanie funkcji opiekuna roku lub opiekuna praktyk –  

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

                          (nie/tak – rodzaj opiekuostwa – rok akad., kierunek  i rocznik) 

8.  Inne realizowane zadania (np. udział w szkoleniach doskonalących przygotowanie nauczyciela 

akademickiego do wykonywania zadao w procesie dydaktycznym, ubiegania się o granty etc.) 

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

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

9.  Otrzymane nagrody za działalnośd naukową oraz organizacyjno-dydaktyczną 

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

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

10.  Otrzymane nagany i upomnienia lub inne kary  

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

11.  Działania na rzecz promocji ANSG 

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

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

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

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

12.  Inne informacje, które oceniany chce uwzględnid 

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

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

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

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

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

 

Ostrowiec Św., dnia ..........................                                    ........................................................           

 podpis ocenianego nauczyciela akademickiego 

 
 
 
 



 
 
 
 
Ocena sposobu prowadzenia zajęd dydaktycznych dokonana przez studentów 
(na podstawie ankiet oceny jakości zajęć dydaktycznych dla studentów) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

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

Data i podpis przedstawiciela Uczelnianej 

Komisjids. Oceny Nauczyciela Akademickiego 

 

Opinia bezpośredniego  przełożonego ocenianego/ Dziekana właściwego wydziału 

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

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

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

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

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

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

 

 Data: .....................                           Podpis opiniującego:      ................................. 

V.  Ocena koocowa Komisji 

 

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

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

 

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

Data i podpis przedstawiciela Uczelnianej Komisji                            Data i podpis Dziekana Wydziału 

                                                                                                                 ds. Oceny Nauczyciela Akademickiego 

 

VI. Oświadczenie pracownika naukowego ANSG o zapoznaniu się z wynikami dokonanej oceny 

 

Ostrowiec Św., dnia ..........................                                  ........................................................           

                                                                                                                              podpis ocenianego nauczyciela akademickiego 


