
 DANE PERSONALNE

 Data uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego

oceny Nauczyciela Akademickiego UJ

 Aktualne stanowisko

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r.

FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH

FORMULARZ

 Data rozpoczęcia pracy w UJ / UJ CM

za okres
(1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2015)

 Data urodzenia

 Imię i nazwisko

 Instytut / Katedra, Klinika, Zakład

Rodzaj nieobecności Czas trwania nieobecności

 Obecne podstawowe miejsce zatrudnienia

 Data zatrudnienia na obecnym stanowisku

 Data uzyskania tytułu naukowego profesora

 Posiadane specjalizacje zawodowe

A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Nieobecności dłuższe niż trzy miesiące w UJ / UJCM 

3. Rozdziały w książkach

5. Liczba punktów wynikających z ankiety oceny działalności naukowej za lata:

Mediana 
Wydziału

A1. Publikacje naukowe

Liczba prac 
naukowych 

opublikowanych
Suma 

punktów

1. Książki, monografie

2. Artykuły w czasopismach naukowych:                                                                                                             A) z listy MNiSW A
B) z listy MNiSW B
C) z listy MNiSW C

Jako załącznik proszę zamieścić listę publikacji za okres podlegający ocenie

Średnia Wydziału

2015

4. Redakcja czasopism

Punkty Sten / Kategoria porównawcza

2014
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Okres 
realizacji Nr umowy

Kwota 
dofinansowania 

przyznana dla UJ 
(PLN)

Rola w 
projekcie 

Kierownik / 
Wykonawca

1. Liczba cytowań

2. Indeks Hirscha

5. Bierny udział w konferencji międzynarodowej

A4. Konferencje naukowe

A2. Badania naukowe

2. Publikacja w materiałach konferencyjnych międzynarodowych

Prac wydanych w okresie, którego dotyczy ocena

6. Bierny udział w konferencji krajowej

Rodzaj 
Całościowy (z całego dorobku dla 

wszystkich lat)

1. Czynny udział w konferencji międzynarodowej

3. Czynny udział w konferencji krajowej

Proszę podać liczbę realizowanych i zakończonych projektów badawczych w okresie objętym oceną

Rodzaj 
działalności Nazwa programu Tytuł projektu

1. Projekty finans.      
ze środków 
krajowych 

2. Projekty finans.     
ze środków 
zagranicznych

3. Projekty finans.       
z funduszy 
strukturalnych

Jakie inne aspekty Pana (i) działalności naukowej chciałby Pan (i) jeszcze podać w formularzu oceny, w tym także 
projekty badawcze realizowane poza UJ?

Rodzaj 

4. Publikacja w materiałach konferencyjnych krajowych

Liczba

A3. Wskaźniki cytowalności
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Rodzaj 
wyjazdu Data wyjazdu Data przyjazdu

Rodzaj

1. Książki popularnonaukowe

A6. Staże krajowe i zagraniczne i stypendia przyznane w UJ / UJCM

A7. Popularyzacja wiedzy naukowej
Jako załącznik proszę zamieścić listę publikacji za okres podlegający ocenie

Liczba

4. Inne 

2. Artykuły w czasopismach popularnonaukowych

4. Inne pomoce dydaktyczne (np. instrukcje do ćwiczeń, programów 
komputerowych,  egzaminów testowych, materiałów do kursu online, 
filmów/nagrań szkoleniowych, prowadzenie blogów naukowo-dydaktycznych)

3. Publikacje w materiałach konferencyjnych popularnonaukowych

B.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Rodzaj podróży (K/Z)

6. Inne

Liczba

2. Skrypty
3. Rozdział w podręczniku/skrypcie

3. Uzyskane patenty krajowe i zagraniczne

4. Komercyjna działalność usługowa (badania zlecone, opinie eksperckie)

5. Niekomercyjne prace eksperckie

Instytucja przyjmującaCel wyjazdu

Jako załącznik proszę zamieścić listę publikacji za okres podlegający ocenie

Rodzaj

2. Komercjalizacja pośrednia (spółki spin-off, spin-out)

A5. Komercjalizacja, patenty, komercyjna i niekomercyjna działalność usługowa
Rodzaj Liczba

1. Komercjalizacja bezpośrednia (licencje i sprzedaż własności intelektualnej)

B1. Publikacje dydaktyczne

1. Podręczniki
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Cykl oceny Liczba 
kursów

Liczba 
oceniającyc

h

Liczba 
zapisanych na 

kursy

Procent 
oceniających

Sten / Kategoria 
porównawcza

Średni wynik 
punktowy dla UJ 
(klasyfikowane)

Średni wynik 
punktowy dla 

jednostki 
(klasyfikowane

)

2013/2014

2014/2015

Nazwa 
programu Typ projektu Okres 

realizacji Nr umowy

Kwota 
dofinansowania 

przyznana dla UJ 
(PLN)

Rola w 
projekcie 

Kierownik / 
Wykonawca

B2. Informacja o wynikach ankiety studenckiej i doktoranckiej 

Liczba

6. Recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego

1. Zakończonych przewodów doktorskich 

2. Doktorantów

7. Recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa

8. Opinii dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Wynik punktowy / Kategoria 
opisowa

B4. Kształcenie i promowanie kadry 
Proszę podać liczby dotyczące następujących aspektów kształcenia i promowania kadry w 
okresie podlegającym ocenie

3. Projekty finans.       
z funduszy 
strukturalnych

Jakie inne aspekty dotyczące kształcenia i promowania kadry, chciałby Pan (i) podkreślić ?

B3. Projekty edukacyjne

Proszę podać liczbę realizowanych i zakończonych projektów edukacyjnych w okresie objętym oceną

Rodzaj 
działalności Tytuł projektu

4. Recenzji w przewodach doktorskich 

1. Projekty finans.      
ze środków 
krajowych 
2. Projekty finans.     
ze środków 
zagranicznych

5. Recenzji w przewodach/postępowaniach habilitacyjnych

3. Magistrów

Liczba 
oceniających

Liczba 
kursów

Liczba 
zapisanych 

na kursy
Procent 

oceniających
Wynik punktowy / 
Kategoria opisowa

Sten / Kategoria 
porównawcza

Średni wynik 
punktowy dla 

jednostki 
(klasyfikowane)

Średni wynik 
punktowy dla UJ 
(klasyfikowane)
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2. Wykłady dla doktorantów

Liczba godzin

4. Wykłady dla studentów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2014/2015

1. Seminaria doktoranckie

B5. Zajęcia dydaktyczne

5. Ćwiczenia, seminaria i laboratoria

3. Seminaria magisterskie i licencjackie

Osiągnięcia dydaktyczne w okresie podlegającym ocenie okresowej (np. opieka naukowa nad beneficjentem 
"Diamentowego Grantu", opieka nad wybitnymi studentami objętymi indywidualnym tokiem studiów, opieka nad kołem 
naukowym, wspólne publikacje ze studentami lub doktorantami, nagroda/wyróżnienie dla pracy dyplomowej 
prowadzonej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego składajacego sprawozdanie, medale/nagrody uzyskane w 
konkursach przez studentów, przygotowanych  przez nauczyciela akademickiego składającego sprawozdanie, 
prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej)

Suma

Inne aspekty działalności dydaktycznej w okresie podlegającym ocenie (np. koordynacja/udział w pracach związanych z 
tworzeniem  programu kształcenia dla nowego kierunku/specjalności, studiów podyplomowych, sprawowanie opieki 
nad praktykami zawodowymi studentów, sprawowanie funkcji koordynatora programu Erasmus oraz MOST, 
kierowanie/udział w pracach uczelnianych/wydziałowych/instytutowych ciał odpowiedzialnych za doskonalenie jakości 
kształcenia, współpraca z PKA, UKA i innymi agencjami akredytacyjnymi w charakterze eksperta, ukończenie form 
kształcenia mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych), w tym także projekty edukacyjne i/lub 
szkoleniowe realizowane poza UJ
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2. Udział w organizacji konferencji, udział w organizacji imprez 
popularyzujących wiedzę i kulturę (olimpiady itp.)

Rodzaj działalności 

Funkcja:

D. ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA:

1. Funkcje pełnione w UJ / UJCM Okres

C. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

3. Udział w pracach na rzecz środowiska akademickiego (np. członkostwo PAN, PAU, RN, RGNiSzW, PAKA, UKA, 
redagowanie czasopism naukowych, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, udział w pracach Komitetów 
PAN i PAU)

Jakie inne aspekty działalności organizacyjnej chciałby Pan (i) uwzględnić w ocenie ? Np. działalność społeczna, 
państwowa i regionalna, udział we władzach samorządowych i państwowych

Jakie inne odznaczenia, nagrody, wyróżnienia chciałby Pan (i) jeszcze podać w formularzu ocen?

Strona 6



4. Rodzaj zatrudnienia 

1. Nazwa i adres instytucji zatrudniającej

II. Inne formy zatrudnienia poza UJ 

Umowa o pracę

Umowa o pracę

w przypadku zatrudnienia w większej niż jedna liczbie instytucji, proszę wypełnić ankietę dla każdej z tych instytucji oddzielnie

6. Czy Pracownik UJ zaliczany jest do minimum kadrowego w zatrudniającej Go szkole do:

3. Zajmowane stanowisko i wymiar etatu

2. Data zatrudnienia

5. Rodzaj zatrudnienia 

4. Pełnione funkcje organizacyjne

2. Data zatrudnienia

1. Nazwa i adres szkoły 

W związku z art.132 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 roku, 
poz. 572 z późn. zm.) oświadczam, że przestrzegam prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw 
własności przemysłowej.

w przypadku zatrudnienia w większej niż jedna liczbie szkół poza UJ, proszę wypełnić ankietę oddzielnie dla każdej z tych szkół.

         (podpis pracownika)………………….

c/ prowadzenia studiów licencjackich na kierunku 

Kraków, dnia……………….

a/ nadawania stopni i tytułów naukowych

b/ prowadzenia studiów magisterskich na kierunku 

3. Zajmowane stanowisko i wymiar etatu 

INNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA:

I. Zatrudnienie poza UJ w szkolnictwie wyższym, jednostkach PAN 

Nauczyciel akademicki jest uprawniony do zapoznania się z dokumentami związanymi z jego oceną oraz do składania 
wyjaśnień w toku postępowania oceniającego (zgodnie z §175 ust. 4 Statutu UJ). 

Mianowanie

Mianowanie
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Kraków, dnia…………………………………

                                                                       Podpisy Członków Komisji
Imię i nazwisko Podpis

POZYTYWNA NEGATYWNA

                                                                                          Data
Z oceną zapoznałem(am) się:

(*) Przynależność pracownika do danej grupy sytuuje jego aktywność naukową lub dydaktyczną w odniesieniu do mediany wydziału.

Uzasadnienie opinii Komisji

OCENA OGÓLNA

1. Działalności naukowej

3. Działalności organizacyjnej

(niepotrzebne skreślić)

skala ocen:                                           
A - wyróżniająca                                          
B - zadowalająca                                                     
C - niezadowalająca2. Działalności dydaktycznej

OPINIE I OCENA

Uzasadnienie (w przypadku oceny C)

OcenaOpinia Komisji w zakresie:

       (podpis pracownika)………………………………….

Uwaga: nauczyciel akademicki jest uprawniony do zapoznania się z wszelkimi dokumentami związanymi z jego oceną oraz posiada prawo do złożenia 
wyjaśnień w toku postępowania oceniającego. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ewentualne odwołanie wnosi się za pośrednictwem rady wydziału lub rady jednostki poza/ lub 
międzywydziałowej. Odwołanie od ocen komisji rozpatruje Stała Senacka Komisja ds.Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich.
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(spis publikacji)

Publikacje naukowe

Publikacje dydaktyczne

UWAGI
Dodatkowe uwagi pracownika:

ZAŁĄCZNIK A

Publikacje popularnonaukowe
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