
KARTA OCENY
NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Lata ……….……….

I. DANE PERSONALNE
1.Imię i nazwisko:...........................................................................................………….

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

3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra): …………………………………………….

4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:   .....................................………….

……………………………………………………………………………………….

5.Rodzaj zatrudnienia (etat/półetatu)  ............................................................………….

6.Rok zatrudnienia w AWF/na aktualnym stanowisku:  ...............................…………..
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1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
   1.1. Publikacje naukowe

Punkty wg 
punktacji 
MNiSW*

*

Rodzaj Liczba Suma punktów

A Oryginalne prace naukowe w 
czasopismach:

z IF
pozostałe

B Autorstwo monografii lub podręcznika:
24 w jęz. angielskim
12 w jęz. polskim
C Autorstwo rozdziału** w monografii lub w 

podręczniku:
7 w jęz. angielskim
3 w jęz. polskim
D Inne publikacje, np. redakcja prac zbiorowych, prace w 

materiałach pokonferencyjnych, prace popularno-
naukowe

7 w jęz. angielskim
3 w jęz. polskim i innym kongresowym
* zgodnie z aktualnym wykazem MNiSW,
** za rozdział uznaje się publikacje o objętości powyżej 0,5 arkusza wydawniczego.
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1.2. Projekty badawcze, recenzje naukowe, kształcenie i promowanie kadry
Punkty Rodzaj Liczba Suma punktów

E Ekspertyzy:
15 o zasięgu międzynarodowym
5 o zasięgu krajowym
3 inne (o zasięgu lokalnym lub branżowym)
F Projekty badawcze (kierownictwo/udział)
150/50 projekty Unii Europejskiej 
50/25 projekty międzynarodowe, MNiSW, i inne 
30/15 granty zamawiane
15/5 projekty statutowe
5/3 badania uczelniane
50                  patenty

40
20

Złożone projekty badawcze
                  projekty Unii Europejskiej
                  projekty do NCN i NCBiR

G Recenzje dla czasopism/monografii*:
5 z IF
1 Pozostałe
H Recenzje:
7 rozpraw doktorskich
20 w przewodzie hab. 
30 w postępowaniu na tytuł prof. i doktora HC
I Rozwój kariery naukowej:
80 uzyskanie tytułu profesora
45 uzyskanie stopnia dr hab.
25 uzyskanie stopnia doktora
J Kształcenie i promowanie kadry:
20 promotorstwo (dr zakończony)
10 wszczęcie przewodu
1 opieka naukowa (studia dr)
* udokumentowane (potwierdzone przez wydawnictwo lub załączenie recenzji)
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1.3. Wykaz dorobku wraz z punktacją

A. Oryginalne prace naukowe w czasopismach

Autor (-rzy), [Rok]: Tytuł pracy. Czasopismo, nr: str. Punkty
IF MNiSW

Łącznie punktów

B. Monografie i podręczniki

Autor, [Rok]: Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania, str. Punkty

C. Rozdziały w monografiach i podręcznikach

Autor (-rzy), [Rok]: Tytuł pracy. Wydawnictwo, Miejsce wydania, str. Punkty

D. Inne publikacje, np. redakcja prac zbiorowych, prace w materiałach pokonferencyjnych, prace 
popularno-naukowe

Autor(-rzy), [Rok]: Tytuł. Wydawnictwo, miejsce wydania, str. Punkty

E. Ekspertyzy, specjalistyczne opinie o zasięgu krajowym/ międzynarodowym

Rodzaj: Autor(-rzy), [Rok]: Tytuł. Dla kogo?

Międzynarodowe
Krajowe
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2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1 Realizacja pensum dydaktycznego:

Rok 
akademicki

Godziny 
zrealizo-

wane

W języku 
angielskim

Pkt (a+b)-pensum Pkt Ocena 
zajęć 
przez 

studentów

Wynik 
hospitacji

∑pkt
c, e, f,g

a b c d e f g
20…/20….
Przedmiot

………………

………………

………………
20…/20….
Przedmiot
20…/20….
Przedmiot
20…/20….

f, g - ocena powyżej 4,5 – (15) pkt,                   c  - 15 pkt prowadzenie przedmiotu w j. ang.  zakończony 
4,0 – 4,49 – (10) pkt                          zaliczeniem lub egzaminem
3,5-3,99 – (5) pkt 
3,0 -3,49 – (0) pkt

                     poniżej 3 – (-10) pkt                             5 pkt za przeprowadzenie nie mniej niż 10h zajęć w j. 
    ang.

e – powyżej pensum+50% - (5) pkt
   - do 50% pensum – (-5) pkt

2.2 Inna działalność

Punkty Rodzaj Liczba Suma punktów
10 Autorstwo skryptu lub zeszytu metodycznego
5 Współautorstwo skryptu lub zeszytu 

metodycznego
1 Promotorstwo pracy magisterskiej
0,1 Recenzja pracy magisterskiej
1 Opracowanie programu studiów (także 

podyplomowych)
2 Opiekun studenckiego koła naukowego (SKN)

2/1 Udział studenta SKN w konferencjach 
międzynarodowych/krajowych

3/2 Publikacja studenta SKN w 
czasopismach zagranicznych/krajowych

         /               /
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2.3 Odbyte staże (nie wlicza się udziału w konferencjach)
Punkty Krajowe (miasto, uczelnia lub ośrodek, liczba dni ) Liczb

a 
łączna

Suma punktów

2 
2
2
2

Zagraniczne ( w tym udział w programie 
Erasmus): kraj, nazwa uczelni lub ośrodka, liczba 
dni8

8
8

Zagraniczne – habilitacyjne-podoktorskie 
(kraj, nazwa uczelni lub ośrodka, liczba dni)

30

6



3. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Punkty Rodzaj Liczba Suma punktów
50/40 Pełnienie funkcji rektora/prorektora
40/30 Pełnienie funkcji dziekana/prodziekana

Pełnienie funkcji pełnomocnika Rektora:
20 ds. rekrutacji i studiów podyplomowych
5 ds. innych
15 Pełnienie funkcji koordynatora wydziałowego 

Erasmus
15 Pełnienie funkcji kierownika Katedry/Instytutu
10 Pełnienie funkcji kierownika Zakładu
4 Pełnienie funkcji kierownika 

Pracowni/Laboratorium
15 Pełnienie funkcji kierownika studiów III stopnia
3 Pełnienie funkcji kierownika/opiekuna 

praktyk studenckich
3 Pełnienie funkcji kierownika 

obozu/specjalizacji
3 Pełnienie funkcji opiekuna roku
5 Pełnienie funkcji kierownika studiów 

podyplomowych
15 Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma 

lub cyklicznego wydawnictwa

10 Pełnienie funkcji sekretarza czasopisma 
lub cyklicznego wydawnictwa

10/5 Przewodniczenie/członkostwo w komisji 
senackiej

2/1 Członkostwo z wyboru w Senacie, RW

10
Członkostwo w radzie redakcyjnej:

10 wydawnictwo zagraniczne
5 wydawnictwo krajowe

Członek władz organizacji z wyboru:

15              międzynarodowej

8              krajowej
Organizacja konferencji:

20
8

międzynarodowej:
          przewodniczący 
          sekretarz

10
5

krajowej:
          przewodniczący 
          sekretarz
Członkostwo w komitetach naukowych 
/organizacyjnych konferencji

3
1

          międzynarodowych
          krajowych
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Udział w komisjach egzaminacyjnych 
(w przewodach dr)

3           przewodniczący

2           członek

Przewodniczenie/członkostwo komisji w:
5/2          przewodzie doktorskim

10/5          postępowaniu habilitacyjnym

15/5         postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Trener/instruktor:

30        mistrza olimpijskiego/paraolimpijskiego

20        medalisty IO/Paraolimpijskich i MS

10/8        medalisty ME/AMS

6        kadry narodowej

3        kadry makroregionu

2       sekcji sportowej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych*:

20        uzyskanie tytułu trenera kl. mistrzowskiej

15        uzyskanie tytułu trenera I klasy

10        uzyskanie tytułu trenera II klasy

15        ukończenie dodatkowych studiów (także    
       podyplomowe)

5        ukończenie specjalistycznych kursów

7 Wdrożenie rozwiązania naukowego, dydaktycznego 
i organizacyjnego poza AWF.*

do 5 Inne działania na rzecz Uczelni (jakie?)
*wymaga załączenia potwierdzonych dokumentów  (dyplomu, świadectwa itp., wdrożenia)

3.1. Nagrody

Punkty Rodzaj Liczba Suma punktów
20 Ministra, Komitetu PAN
15 Inne ogólnopolskie
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4. DOROBEK PRACOWNIKA naukowo-dydaktycznego/dydaktycznego

Zakres działalności Punkty (P)

Naukowa (pkt 1.1)

Naukowa (pkt 1.2)

Dydaktyczna (pkt 2)

Organizacyjna (pkt 3 i 4)

Całościowy

Data..................................... Podpis nauczyciela
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5. OPINIE I OCENA
5.1.  OPINIA  I  OCENA  KIEROWNIKA  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNEJ  (zakładu/katedry)  na 
podstawie dorobku pracownika (patrz pkt 4 karty)*

Zakres działalności Ocena
(pozytywna/negatywna)

1. Naukowa

2. Dydaktyczna

3. Organizacyjna

OCENA KOŃCOWA
*ocena końcowa pracownika naukowo-dydaktycznego nie powinna być pozytywna, jeśli w punkcie 1 lub 2 

jest ocena negatywna 

Jakościowa ocena dorobku (w przypadku oceny negatywnej należy podać uzasadnienie)

Data Podpis

Data i podpis bezpośredniego Kierownika .....................................................

Data i podpis Kierownika Katedry* ....................................................

Data i podpis Dyrektora Instytutu* ....................................................
* w przypadku odmiennej opinii podać uzasadnienie w załączeniu

Data...................................................... zapoznałem/am się z opinią Kierownika

….…………………………….
/podpis Nauczyciela/

Uwagi ocenianego pracownika:

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

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

Data i podpis ocenianego pracownika ......................................................................................................
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5.2 OPINIA I  OCENA KOMISJI  WYDZIAŁOWEJ* na  podstawie  dorobku pracownika  (patrz  pkt  4 
ankiety) oraz opinii kierownika jednostki organizacyjnej (patrz pkt 5.1 ankiety)

Zakres działalności Ocena
(pozytywna/negatywna)

1. Naukowa

2. Dydaktyczna

3. Organizacyjna

OCENA KOŃCOWA

*Propozycja dalszego zatrudnienia ……………………………………………………………………..

Jakościowa ocena dorobku (w przypadku oceny negatywnej należy podać uzasadnienie)

Podpisy Członków Komisji 
                       Imię i nazwisko                                                 Podpis

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

1. 

2. 

3.

4. 

5.

Data.......................……….
Z oceną zapoznałem (łam) się:
Data..................................

(podpis Nauczyciela)

Data Podpis Przewodniczącego Komisji
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Decyzja Dziekana

Podpis

Data

Uwagi:

W  przypadku  braku  możliwości  umieszczenia  pełnego  opisu/oceny/wniosków  itp. 
w     odpowiednich  rubrykach  karty,  należy  sporządzić  ww.  tekst  na  dodatkowych  kartkach,   
z     uwzględnieniem stosownego odniesienia do punktu karty, której dodatkowy tekst dotyczy.   
Dodatkowe  kartki  zawierające  uzupełnienia  dołącza  się  do  Karty  Oceny  Nauczyciela 
Akademickiego. 
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