
FORMULARZ
oceny Nauczyciela Akademickiego UJ

za okres

 Data rozpoczęcia pracy w UJ / UJ CM

Czas trwania nieobecności

 Data urodzenia

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2014/2015

DANE PERSONALNE
 Imię i nazwisko

Rodzaj nieobecności

Liczba godzin

A1. Zajęcia dydaktyczne

(1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2015)

 Data zatrudnienia na obecnym stanowisku

 Data uzyskania stopnia naukowego doktora

 Aktualne stanowisko

 Instytut / Katedra, Klinika, Zakład, Studium

 Posiadane specjalizacje zawodowe

 Obecne podstawowe miejsce zatrudnienia

A. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Nieobecności dłuższe niż trzy miesiące w UJ / UJ CM 

Suma

3. Inne np.laboratoria, pracownie

2. Ćwiczenia, seminaria, konwersatoria i lektoraty języków obcych 

FORMULARZ DLA STARSZYCH WYKŁADOWCÓW, WYKŁADOWCÓW,LEKTORÓW, INSTRUKTORÓW

1. Wykłady dla studentów

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r.
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Cykl oceny Liczba 
kursów

Liczba 
oceniający

ch

Liczba 
zapisanych 

na kursy

Procent 
oceniających

Sten / 
Kategoria 
porównaw
cza

Średni 
wynik 

punktowy 
dla UJ 

Średni 
wynik 

punktowy 
dla 

2013/2014

2014/2015

2. Skrypty

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

A2. Informacja o wynikach ankiety studenckiej i doktoranckiej 

Jako załącznik proszę zamieścić listę publikacji za okres podlegający ocenie

Osiągnięcia dydaktyczne w okresie podlegającym ocenie okresowej (np.  publikacje dydaktyczne,  stosowanie 
innowacyjnych metod kształcenie oraz weryfikacji efektów kształcenia (np. Problem Based Learning), 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)

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, ukończenie 
form kształcenia mających na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych)

A3. Publikacje dydaktyczne

Rodzaj

3. Rozdział w podręczniku/skrypcie

Wynik punktowy / 
Kategoria opisowa

Liczba

1. Podręczniki

Procent 
oceniających

Liczba 
zapisanych na 

kursy
Liczba 

oceniających
Liczba 

kursów
Wynik punktowy / 
Kategoria opisowa

Średni wynik 
punktowy dla 

jednostki 

Średni wynik 
punktowy dla UJ 
(klasyfikowane)

Sten / Kategoria 
porównawcza
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Rodzaj działalności
1. Funkcje pełnione w Uniwersytecie 

4. Działalność popularyzatorska w Uczelni i poza Uczelnią

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)

B. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

2. Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni (udział w dniach otwartych, itp.)

Jakie inne aspekty działalności organizacyjnej w tym również poza uniwersytetem chciałby Pan (i) uwzględnić? np. 
działalność społeczna, państwowa i regionalna, udział we władzach samorządowych i państwowych

Okres
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Stopień zaawansowania
Przewidywany termin 

ukończeniaTemat pracy doktorskiej/habilitacyjnej 

C. Zaawansowanie pracy doktorskiej/habilitacyjnej

PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ ( NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ )

Proszę krótko scharakteryzować rodzaj działalności oraz podać listę prac opublikowanych w okresie 
podlegającym ocenie

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

D. ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA:

NIETAK
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5. Rodzaj zatrudnienia 

Kraków, dnia………..

Umowa o pracę

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.

3. Zajmowane stanowisko i wymiar etatu

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

w przypadku zatrudnienia w większej niż jedna liczbie szkół poza UJ, proszę wypełnić ankietę oddzielnie dla każdej z tych szkół.
I. Zatrudnienie poza UJ w szkolnictwie wyższym, jednostkach PAN 

2. Data zatrudnienia

INNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA:

2. Data zatrudnienia

4. Pełnione funkcje organizacyjne

1. Nazwa i adres szkoły 

II. Inne formy zatrudnienia poza UJ 

3. Zajmowane stanowisko i wymiar etatu

1. Nazwa i adres instytucji zatrudniającej

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

Mianowanie

4. Rodzaj zatrudnienia Mianowanie Umowa o pracę

            (podpis pracownika)………………………….
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D C B A

D C B A

(zgodnie z §174 ust. 2 Statutu UJ)

ORGANIZACYJNĄ

 (podpis kierownika jednostki)……………….

DYDAKTYCZNĄ

 (podpis bezpośredniego przełożonego)……………….

Proszę ocenić na poniższych skalach działalność:

Proszę napisać uzasadnienie opinii

Kraków, dnia…………………….

Skala ocen:

C - niezadowalająca

OPINIE I OCENA

Kraków, dnia…………………….

D - negatywna

A - wyróżniająca
B - zadowalająca

Opinia bezpośredniego przełożonego 
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D C B A

D C B A

D C B A

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.

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

Imię i nazwisko

OCENA ŁĄCZNA

A - wyróżniająca
ORGANIZACYJNĄ

C - niezadowalająca

Kraków, dnia………..…… (podpis pracownika)…………………….

Z oceną zapoznałem(am) się:

Jeżeli ocena działalności dydaktycznej jest negatywna, to ocena łączna także jest negatywna

Skala ocen:

Proszę ocenić na poniższych skalach działalność:

OCENA KOMISJI 

DYDAKTYCZNĄ 

B - zadowalająca

Proszę napisać uzasadnienie oceny Komisji

Podpis

Podpisy Członków Komisji

D - negatywna
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ZAŁĄCZNIK A
(spis publikacji)

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje dydaktyczne

Publikacje naukowe

UWAGI
Dodatkowe uwagi pracownika:
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