
Załącznik nr 2 do Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych  
w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Szczegółowe, punktowe zasady oceny działalności dydaktycznej  
i organizacyjnej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych starszych 
wykładowców, wykładowców, lektorów i instruktorów zatrudnionych  
w Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz ze wzorem arkusza oceny. 
 
I. DANE OGÓLNE I OSOBOWE 
 
ARKUSZ OCENY DZIAŁALNOŚCI I WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA  
AKADEMICKIEGO ZA OKRES OD ............ DO ............. 
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA 
WMP WNZ WFH WNS WNZB SJO SWFiS 
STANOWISKO 
� starszy wykładowca 
� wykładowca 
� instruktor 
� lektor 
DANE OSOBOWE 
1. Imię i nazwisko: 
2. Tytuł lub stopień naukowy: 
3. Instytut: 
4. Zakład/Katedra: 
5. Staż pracy w AP w Słupsku: 
6. Rok zatrudnienia na obecnym stanowisku: 
7. Wynik ostatniej oceny okresowej: 
8. Oświadczenia złożone na rzecz AP w Słupsku 

� Podstawowe miejsce pracy 
� Minimum kadrowe - studia I stopnia 
� Minimum kadrowe - studia II stopnia 

9. Zgoda na uwzględnienie w dobrowolnym, wewnętrznym systemie 
motywacji: 
� TAK 
� NIE 

10. Długoterminowe urlopy w ocenianym okresie (podać rodzaj i termin): 
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IIA. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (D) 

 
Rodzaj osiągnięcia dydaktycznego Liczba Suma pkt. 

1. Publikacje podręczników   
 a) Autorstwo dydaktycznego podręcznika akademickiego 

- 8 pkt. 
x........ =............. 

 b) Autorstwo skryptu akademickiego 
- 4 pkt. 

x........ =............. 

 c) Autorstwo rozdziału dydaktycznego podręcznika akademickiego 
- 1,5 pkt. 

x........ =............. 

 d) Autorstwo obcojęzycznego słownika terminologiispecjalistycznej 
- 8 pkt. x........ =............. 

 e) Autorstwo publikacji w obszarze dydaktyki 
- 1,5 pkt. x........ =............. 

SUMARYCZNIE  
2. Programy kształcenia   
 

a) 

Koordynacja prac nad tworzeniem nowego programu kształcenia  
- 8 pkt. (dla kierunku studiów) 
- 4 pkt. (dla specjalności) 
- 2 pkt. (w przypadku aktualizacji istniejącego programu) 

 
x........ 
x........ 
x........ 

 
=............. 
=............. 
=............. 

SUMARYCZNIE  
3. Działalność dydaktyczna oceniana przez studentów 

Średnia ocena za miniony rok akademicki dokonana przez 
studentów 

  

 a)  Ocena w przedziale od 3,50 do 3,99 
- 2 pkt. 

x........ =............. 

 b)  Ocena w przedziale od 4,00 do 4,49 
- 3 pkt. 

x........ =............. 

 
c)  Ocena w przedziale od 4,50 do 5,00 

- 4 pkt. 
x........ =............. 

 
d) Pełnienie funkcji opiekuna roku 

- 2 pkt. 
x........ =............. 

 

e) 

Ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o protokół 
ostatniej hospitacji (jeżeli hospitacja odbyła się w ciągu ostatnich 2 lat; 
potwierdza Dziekan a w przypadku jednostek międzyuczelnianych 
odpowiedni Prorektor) 
 - punktacja w zakresie od 3 do 5 pkt. 

 
 
 

x........ 

 
 
 

=............. 

SUMARYCZNIE  
4. Promocja i recenzje prac licencjackich oraz magisterskich   
 a) Wypromowanie licencjata 

- 1pkt. 
x........ =............. 

 b) Wypromowanie magistranta 
- 2 pkt. 

x... .... =............. 

 c) Recenzja pracy licencjackiej lub magisterskiej 
- 0,5 pkt. 

x........ =............. 

 
d) 

Nagrodzenie pracy licencjackiej lub magisterskiej w konkursach 
ogólnopolskich 
- 4 pkt. 

 
x......... 

 
=............. 

SUMARYCZNIE  
5. Promocja dydaktyczna uczelni   
 a)  Wykłady, pokazy i ćwiczenia afiliowane przez uczelnię (za każde 

przedsięwzięcie) x........ =............. 
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- 1 pkt. 
 

b) 
Prowadzenie wykładów, pokazów i ćwiczeń afiliowanych przez uczelnię za 
granicą (za każde przedsięwzięcie) 
- 2 pkt. x........ =............. 

 c) Prowadzenie szkoleń na stopnie instruktorów, przodowników, 
przewodników (za każde przedsięwzięcie) 
0,5 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 d) Przeprowadzenie ogólnodostępnych kursów językowych 
(punktów/semestr) 
- 1 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 e) Przeprowadzenie ogólnodostępnej sesji egzaminacyjnej w celu uzyskania 
międzynarodowego certyfikatu z języka obcego (punktów/sesję) 
- 0,25 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 f) Prowadzenie kursów językowych dla studentów z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności (punktów/rok) 
- 1 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 g) Uzyskanie grantu dydaktycznego w programie Erasmus 
- 3 pkt. x........ =............. 

SUMARYCZNIE  
6. Osiągnięcia na rzecz studenckich kół naukowych/organizacji 

studenckich 
  

 a) Opieka nad naukowym kołem studenckim/organizacją studencką 
- 0,5 pkt. 

x........ =............. 

 
b) 

Referat lub poster studentów w czasie studenckiej konferencji naukowej 
lub recenzowana publikacja studencka 
- 0,25 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 

c) 

Nagrody i wyróżnienia za udokumentowaną studencką działalność 
naukową (postery, referaty i publikacje) na konferencjach naukowych, w 
konkursach, itd. 
– 1 pkt. (uczelnianych) 
– 1,5 pkt. (krajowych) 
– 2 pkt. (międzynarodowych) 

 
 
 

x........ 
x........ 
x........ 

 
 
 

=............. 
=............. 
=............. 

 
d) Redakcja naukowa studenckich materiałów konferencyjnych i czasopism 

- 1,5 pkt. 
x........ =............. 

 
e) 

Organizacja studenckiego wyjazdu naukowego (wycieczka, objazd, itd.) 
oraz opieka nad realizowanym programem naukowym 
- 0,5 pkt. 

 
 

x........ 

 
 

=............. 
 f) Organizacja studenckiego wyjazdu sportowego oraz opieka nad 

realizowanym programem dydaktycznym 
- 0,5 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 
g) 

Organizacja studenckiego obozu naukowego i opieka nad realizowanym 
programem naukowym 
- 1,5 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 h) Organizacja studenckiego obozu sportowego iopieka nad realizowanym 
programem dydaktycznym 
- 1,5 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 i) Opieka nad studencką sekcja sportową 
- 0,5 pkt. x........ =............. 

 j) Organizacja zawodów sportowych dla studentów  
- 0,5 pkt. x........ =............. 

 k) Osiągnięcia w opiece nad studencką sekcją sportową w zawodach 
– 0,5 pkt. (regionalnych) 
– 1 pkt. (krajowych) 
– 1,5 pkt. (międzynarodowych) 

 
x........ 
x........ 
x........ 

 
=............. 
=............. 
=............. 

 l) Pełnienie funkcji opiekuna roku (punktów/rok) 
- 2 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 
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 ł) Opieka nad praktykami zawodowymi studenta (punktów/rok) 
- 1 pkt. x........ =............. 

 

m) 

Prowadzenie zajęć ze studentami w języku nieurzędowym (nie dotyczy 
nauczycieli na kierunkach neofilologicznych i lektorów języków obcych) 
(punktów/przedmiot/semestr)) 
- 2 pkt. 

 
 

x........ 

 
 

=............. 

 

n) 

Opieka merytoryczna (konsultacje w języku obcym min. 2 razy w miesiącu) 
nad studentami obcokrajowcami w ramach Programu ERASMUS 
(punktów/za studenta) 
- 2 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 o) Uzyskanie grantu w obszarze dydaktyki  
- 8 pkt. (o wartości do 25 tys. zł) 
- 12 pkt. (o wartości 26-50 tys. zł) 
-16 pkt. (o wartości powyżej 50 tys. zł) 

 
x........ 
x........ 
x........ 

 
=............. 
=............. 
=............. 

SUMARYCZNIE  

SUMARYCZNIE II A  
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IIB. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ (OR) 

 
Rodzaj osiągnięcia organizacyjnego Liczba Suma pkt. 

1. Działalność organizacyjna na rzecz Uczelni   
 a) Członkostwo w Senacie  

- 3 pkt. x........ =............. 
 b) Członkostwo w komisji senackiej (punktów/rok) 

- 0,5 pkt. x........ =............. 
 c) Członkostwo w komisjach wchodzących w skład wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia (punktów/rok) 
- 1 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 d) Członkostwo w komisji rektorskiej (punktów/rok) 
- 1 pkt. x........ =............. 

 e) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji uczelnianej (punktów/rok) 
- 1 pkt. x........ =............. 

 f) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wchodzącej w skład 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (punktów/rok) 
- 1,5 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 g) Członkostwo w komisji uczelnianej (punktów/rok) 
 - 0,5 pkt. x........ =............. 

 h) Pełnienie funkcji pełnomocnika Rektora (punktów/rok) 
- 2 pkt. x........ =............. 

 i) Członkostwo w komitecie naukowym w uczelnianym czasopiśmie 
naukowym (punktów/rok) 
- 0,5 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 j)  Pełnienie funkcji sekretarza redakcji w uczelnianym czasopiśmie naukowym 
- 1 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 i) Udział w przygotowaniu projektu finansującego poprawę funkcjonowania 
uczelni (punktów/projekt) 
- 2 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 j) Realizacja projektu finansującego poprawę funkcjonowania uczelni 
(punktów/rok) 
- 2 pkt. 

 
 

x........ 

 
 

=............. 
 k) Pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego Uczelni (punktów/rok) 

- 2,5 pkt. 
 

x........ 
 

=............. 
 l) Pełnienie funkcji koordynatora uczelnianego lub wydziałowego programu 

Erasmus+; podwójnego dyplomu lub wymiany semestralnej (punktów/rok) 
- 3 pkt. (Erasmus+, podwójny dyplom) 
- 2 pkt. (wymiana semestralna) x........ =............. 

 m) Pełnienie funkcji koordynatora Festiwalu Nauki 
- 3 pkt  x........ =............. 

 n) Organizacja imprezy popularnonaukowej w ramach inicjatyw 
ogólnouczelnianych (np. Festiwalu Nauki) 
- 1,5 pkt. x........ =............. 

 o) Inne udokumentowane aktywności organizacyjne, które oceniany uważa za 
ważne, a nie zostały ujęte w powyższej punktacji (np. koordynowanie e-
laerningu, przewodniczenie komisji egzaminów 
dyplomowych,wykonywanie korekt i konsultacji naukowych na rzecz innych 
pracowników AP, etc.) 
- 1 pkt./aktywność  
Maksymalnie 5 pkt. do decyzji Komisji Oceniającej. 

 
 
 

x........ 

 
 
 

=............. 

SUMARYCZNIE  
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2. Działalność organizacyjna na rzecz wydziału   
 a)  Pełnienie funkcji Prodziekana wydziału (punktów/rok) 

- 4 pkt. x........ =............. 
 b) Członkowstwo w Radzie Wydziału 

- 1,5 pkt. 
 

x........ 
 

=............. 
 c) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydziałowej (punktów/rok) 

- 1 pkt. x........ =............. 
 d) Członkostwo w komisji wydziałowej (punktów/rok) 

- 0,5 pkt. x........ =............. 
 e) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (punktów/rok) 

- 1 ,5 pkt. x........ =............. 
 f) Inne udokumentowane aktywności organizacyjne, które oceniany uważa za 

ważne, a nie zostały ujęte w powyższej punktacji  
- 1 pkt./aktywność  
Maksymalnie 5 pkt. do decyzji Komisji Oceniającej. 

 
 
 

x........ 

 
 
 

=............. 
SUMARYCZNIE  
3. Działalność organizacyjna na rzecz instytutu, katedry, zakładu   
 a) Pełnienie funkcji p.o. dyrektora instytutu (punktów/rok) 

-  5 pkt. x........ =............. 
 b) Pełnienie funkcji z-cy dyrektora instytutu (punktów/rok) 

-  3 pkt. x........ 
=............. 

 
 c) Pełnienie funkcji kierownika katedr 

- 3,5 pkt. x........ 
 

=............. 
 d) Pełnienie funkcji kierownika zakładu (punktów/rok) 

- 2 pkt. x........ =............. 
 e) Pełnienie funkcji kierownika studium (punktów/rok) 

- 2,5 pkt. 
 

x........ 
 

=............. 
 f) Pełnienie funkcji z-cy kierownika studium (punktów/rok) 

- 1,5 pkt. x........ =............. 
 g) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (punktów/rok) 

- 1 ,5 pkt. x........ =............. 
 h) Pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej (punktów/rok) 

- 1 pkt. x........ =............. 
 i) Pełnienie funkcji koordynatora Centrum Egzaminacyjnego przy SPNJO 

(punktów/rok) 
-1 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 j) Kierowanie studiami podyplomowymi (jednorazowo za zakończoną edycję 
studiów) 
- 1 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 k) Udział w działaniach promujących instytut, katedrę (przygotowanie folderu, 
plakatu, prowadzenie strony internetowej jednostki, prowadzenie zajęć dla 
odbiorców zewnętrznych) 
- 1 pkt. 

 
 

x........ 

 
 

=............. 
 l) Udział we wszelkich działaniach na rzecz instytutu zleconych przez 

dyrektora (punktów/rok - o liczbie punktów decyduje dyrektor) 
- 0,5-2 pkt. 

 
x........ 

 
=............. 

 m) Układanie rozkładu zajęć dydaktycznych (punktów/semestr) 
- 2 pkt.  

 
x........ 

 
=............. 

 n) Działania na rzecz studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 
- 1,5 pkt./za działanie (nie więcej niż 5) 

 
x........ 

 
=............. 

 o) Inne udokumentowane aktywności organizacyjne, które oceniany uważa za 
ważne, a nie zostały ujęte w powyższej punktacji  
- 1 pkt./aktywność  
Maksymalnie 5 pkt. do decyzji Komisji Oceniającej. 

 
 
 

x........ 

 
 
 

=............. 
SUMARYCZNIE  
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SUMARYCZNIE II B  
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IIC. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  
W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (PK) 

 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Liczba Suma pkt. 

1. Aktywność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych   
 a) Staże edukacyjne lub zawodowe 

- 3,5 pkt. x........ =............. 
 b) Kursy doskonalenia zawodowego lub pedagogicznego 

- 3 pkt. x........ =............. 
 c) Udział czynny w konferencjach i seminariach metodycznych  

- 2,5 pkt. 
 

x........ 
 

=............. 
 d) Udział bierny w konferencjach metodycznych 

- 1,5 pkt. x........ =............. 
 e) Udział w szkoleniach, warsztatach oraz programach edukacyjnych 

- 0,5 pkt. x........ =............. 

SUMARYCZNIE II C  

 
III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

INNE INFORMACJE 
 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

�Oświadczam, że przestrzegam zasad etyki akademickiej oraz prawa 
autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, o których 
mowa w art. 132 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2017  r., poz. 2183, 2201 z 2018 r. poz. 138). 

� Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oceny nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej w Słupsku 
zatwierdzonym uchwałą R.000.20.18 Senatu Akademii Pomorskiej w 
Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. 

�Oświadczam, że złożone przeze mnie dane w niniejszym arkuszu są 
kompletne i wiarygodne. 

 
 

................................................................ 
Data i podpis nauczyciela  

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


DOBROWOLNY, WEWNĘTRZNY SYSTEM MOTYWACJI 

WYPEŁNIA WYDZIAŁOWA/UCZELNIANA1 KOMISJA OCENIAJĄCA 

Punkty za działalność 

 Dydaktyczną 
(D) 

 

Organizacyjną 
(OR) 

W zakresie 
podnoszenia 
kwalifikacji 

zawodowych 
(PK) 

Punkty 

Referenc
yjna 

wartość 
średnia2 

Punkty 

Referenc
yjna 

wartość 
średnia 

Punkty 

Referenc
yjna 

wartość 
średnia 

Ranga 
punktowa 

ocen 
przełożonyc

h  
(OZ) 

       

srednia
Punkty  

Ranga  
punktow

a3 srednia
Punkty  

Ranga  
punktow

a srednia
Punkty  

Ranga  
punktow

a 
KWP 

       

 
KWP wyznacza się według następującego wzoru: 

OZPKORDKWP  1,02,03,04,0  
KWP zaokrągla się do uzyskania następujących wartości: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. 
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