
 
ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ 

SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM      

W SIEDLCACH 
(okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) 

 
 
I. DANE OSOBOWE 

 
1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia………………………………………………………………………….. 

3. Data zatrudnienia w UPH………………………………………………………………. 

4. Stanowisko zajmowane w ocenianym okresie………………………………................. 

5. Data objęcia obecnie zajmowanego stanowiska……………………………................... 

6. Jednostka organizacyjna 

 Zakład - …………………………………………………………………............. 

 Katedra - …………………………………………………………………........... 

 Instytut - …………………………………………………………………...........

 Wydział - ……………………………………………………………………….. 

7. Ukończona szkoła wyższa 

 …………………………………………………………………………………. 
nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów, rok ukończenia 

8. Stopnie naukowe i tytuły naukowe 
a) stopień naukowy doktora 

…………………………………………………………………………………... 
nazwa uczelni, wydział, dyscyplina naukowa, rok uzyskania 

b) stopień naukowy doktora habilitowanego 
………………………………………………………………………………....... 

nazwa uczelni, wydział, dyscyplina naukowa, rok uzyskania 

c) tytuł naukowy profesora 
…………………………………………………………………………………... 

dziedzina naukowa, rok uzyskania 

 
II. OKRES OCENY 

 
1. Ocena jest dokonywana za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.  

(jeśli zatrudnienie nastąpiło później, aniżeli początek okresu oceny, w tym miejscu 

należy podać datę zatrudnienia …………………………………………….. ) 

2. Okresy nieobecności w pracy spowodowane: 
a) urlop dla poratowania zdrowia  – od…………………do………………… 

b) urlop macierzyński   - od………………….do………………… 
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c) urlop rodzicielski   - od………………….do………………… 

d) urlop wychowawczy  - od………………….do…………………. 

e) służby wojskowe   - od………………….do…………………. 

 
 

III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA (wymagana afiliacja UPH) 
 

1. Publikacje w czasopismach naukowych. 
 
Lp. Nazwa parametru Liczba prac 
1. Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik 

wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation 
Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1 rozporządze-
nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1126), zwanego dalej 
„rozporządzeniem” – punktacja wg wykazu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.  

 

2. Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika 
wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

 

3. Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, o których mowa w 
§ 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej 
punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym 
nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), 
wymienionym w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o 
którym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia.  

 

4. Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference 
Indes for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 
pkt.3 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego.   

 

5 Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku 
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 4 pkt. 

 

 RAZEM   
*- poz.1-3  – dotyczą nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Nauk Ścisłych i Wydziale 

Przyrodniczym 
*- poz. 1-2 i 4-5 – dotyczą  nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Prawnych i w Jednostkach Międzywydziałowych 
 
2. Monografie naukowe 
 
Lp. Nazwa parametru Liczba prac 
1. Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, 

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt.  
 

2. Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 20 pkt.   
3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim,  
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niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.  
4. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt.   
5. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: 

angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub 
włoskim – 5 pkt.  

 

6. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku 
polskim – 4 pkt.  

 

 RAZEM   
 
3. Patenty 
 
Lp. Nazwa parametru Liczba 
1. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 

Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, 
której pracownikiem jest twórca wynalazku.  

 

2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż 
oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca 
wynalazku.  

 

3. Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawo z 
rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego 
udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 
udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej.  

 

4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem 
jest twórca wynalazku.  

 

 RAZEM   
 
W załączniku nr 1 do arkusza oceny należy przedstawić szczegółowy wykaz osiągnięć w ramach 
działalności naukowej za okres oceny. Wykaz publikacji należy przedstawić przy uwzględnieniu bazy 
dorobku naukowego UPH prowadzonego przez Bibliotekę Główną UPH. 
 
4. Rozwój własny 
 
Lp. Nazwa parametru Liczba  

Wnioski grantowe 
a. dopuszczone do oceny merytorycznej  

1. 

b. pozytywnie rozpatrzone   
Udział w realizacji projektów finansowanych (przez NCN, NCB i R, FNP, NFOŚ i GW 
projektów w ramach programów UE lub innych  programów zagranicznych) 

a. kierownik  
b. główny wykonawca  

2. 

c. wykonawca  
Staże naukowe 

a. w zagranicznych instytucjach naukowych   
3. 

b. w krajowych instytucjach naukowych   
4. Otwarcie przewodu doktorskiego (dla  promotora)  

Pełnione funkcje w przewodach doktorskich: 5. 

a. promotora   



 

 4 

6. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego  
7. Uzyskanie tytułu naukowego  

Recenzje prac naukowych  
a. oryginalnych prac naukowych do czasopism recenzowanych 

1. w języku polskim  
2. w języku kongresowym  

b. monografii 
1. w języku polskim  
2. w języku kongresowym  

c. prac doktorskich  
d. recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych  

8. 

e. recenzje projektów badawczych (grantów)   
9. Recenzje dorobku w postępowaniu  habilitacyjnym  

10. Recenzje dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora   
Członkowstwo  

a. w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych   
b. w zespołach eksperckich  

11. 

c. w radach naukowych instytucji zewnętrznych  
Udział w pracach komisji ds. oceny dorobku  

a. w postępowaniu habilitacyjnym   
12. 

b. w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego   
Udział w zjazdach i konferencjach naukowych 

a. przewodniczenie sesjom naukowym   
13. 

b. wygłoszenie referatu plenarnego   
14. Opieka naukowa nad studenckim kołem naukowym   

Organizacja konferencji międzynarodowej 
a. członek komitetu organizacyjnego, naukowego   

15. 

b. przewodniczący komitetu naukowego, organizacyjnego    
Organizacja konferencji krajowej 

a. członek komitetu organizacyjnego, naukowego   
16. 

b. przewodniczący komitetu naukowego, organizacyjnego    
17. Inne ważne osiągnięcia dla nauki lub gospodarki   

 
 
IV. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
1. Kierowanie ukończonymi pracami dyplomowymi (należy podać ich liczbę) 

 magisterskimi - ……….. 

 inżynierskimi  - ……….. 

 licencjackimi  - ……….. 

2. Publikacje dydaktyczne (podręczniki, skrypty, słowniki – przedstawić w załączniku nr 
2 do arkusza ocen) (należy podać ich liczbę) 
 

 autorstwo    - …………....  
 współautorstwo   - …………….  
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 autorstwo rozdziału   - …………….  
 współautorstwo rozdziału   - ……………. 
 redakcja pracy zbiorowej  - …………….  
 tłumaczenie/przekład              - …………….  

 
3. Prowadzenie zajęć, kursów w języku obcym (wymienić przedmiot i język) 

 
……………………………………………………………………………………. 

4. Anonimowa ocena studentów i doktorantów w zakresie wypełniania  obowiązków 

dydaktycznych    

Nazwisko i imię nauczyciela  

Stanowisko   

Oceniany przedmiot – nazwa (max.3)    

Forma ocenianych zajęć – wykład, 
ćwiczenia, seminaria 

   

Rok akademicki, w którym 
dokonywano oceny 

   

Kierunek i semestr studiów     

Liczba ankiet    

Ocena*    

Osoba wypełniająca**  Data                                podpis osoby wypełniającej  

 

 

 

*   - ocena w skali 1-5 pkt. 
**  - wypełnia kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona 
 - w przypadku jednostki międzywydziałowej wypełnia kierownik jednostki  
  

 

5. Działalność popularno-naukowa (książki + publikacje) 

………………………………………………………………………………………….. 

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

 
V. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 
1. Funkcje pełnione w Uniwersytecie (należy podać rodzaj funkcji i okres, w którym była pełniona) 

a) indywidualne - ………………………………………………………………. 

b) w organach kolegialnych - ………………………………………………….. 

2. Funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach, a także 
towarzystwach naukowych 
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 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

3. Aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność naukową, 
dydaktyczną i organizacyjną 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

4. Inne formy aktywności w zakresie działalności organizacyjnej 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

W załączniku nr 3 do arkusza oceny należy przedstawić wykaz osiągnięć w ramach działalności 
organizacyjnej za okres oceny. 

 
VI. KSZTAŁCENIE KADR  

 
1. Promotorstwo w przewodzie doktorskim: (należy podać ich liczbę) 
…………………………………………………………….. 
2. Recenzje promocyjne: (należy podać ich liczbę) 

a) na tytuł naukowy profesora    - ………… 

b) na stopień doktora habilitowanego  - ………… 

c) na stopień doktora    - ………… 

d) na stanowisko profesora nazw.  - …………. 

 
3. Opieka naukowa nad doktorantami:  (należy podać ich liczbę) 

……………………………………………………. 
 

 
 

VII. INNE (ewentualne uwagi ocenianego) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Siedlce, dnia……………….     …………………………… 
          podpis ocenianego 
 

VIII. STANOWISKO BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 
 

1. Ocena bezpośredniego przełożonego 
 

 w zakresie działalności naukowej    – pozytywna / negatywna* 

 w zakresie działalności dydaktycznej  – pozytywna / negatywna* 
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 w zakresie kształcenia kadr naukowych  – pozytywna / negatywna*  

 w zakresie działalności organizacyjnej  – pozytywna / negatywna*  
* - niepotrzebne skreślić 

2. Dodatkowe uwagi 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Siedlce, dnia………………..           …………………………………… 
          podpis bezpośredniego przełożonego 
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IX. OCENA KOMISJI 

 
 w zakresie działalności naukowej    – pozytywna / negatywna*  

 w zakresie działalności dydaktycznej  – pozytywna / negatywna* 

 w zakresie kształcenia kadr naukowych  – pozytywna / negatywna*  

 w zakresie działalności organizacyjnej  – pozytywna / negatywna*  
 

* niepotrzebne skreślić 
 
Ocena ogólna - pozytywna / negatywna 

 
Uzasadnienie* 
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..………...…
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Siedlce, dnia………………   …………………………………. 
                              podpisy członków Komisji 

 
*-uzasadnienie podaje się w przypadku otrzymania oceny negatywnej 
 
 
 
Zapoznałem(am) się z oceną Komisji. Zgadzam się z nią/ Nie zgadzam się z nią*  
 
Wnoszę następujące uwagi: …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Oświadczam, ponadto,  że zostałem pouczony (a)  iż w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się 
z  oceną nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji 
Oceniającej. 
 
 
 
Siedlce, dnia………………   ………………………………….. 
                                          podpis ocenianego  
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X. STANOWISKO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ 

 
 w zakresie działalności naukowej    – pozytywna / negatywna*  

 w zakresie działalności dydaktycznej  – pozytywna / negatywna* 

 w zakresie kształcenia kadr naukowych  – pozytywna / negatywna*  

 w zakresie działalności organizacyjnej  – pozytywna / negatywna*  
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
Ocena ogólna - pozytywna / negatywna 

 
Uzasadnienie* 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedlce, dnia…………………   …………………………………… 
                                podpisy członków Komisji 
 

* - uzasadnienie podaje się w przypadku otrzymania oceny negatywnej 
 


