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Uchwala nr 487
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia24 sfycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny okresowej
nauczyciela akademickiego

Na podstawie $ 2 ust. 3 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli
akademickich Uniwersytetu w Bialymstoku senat uniwersytetu w Bialymstoku,
na wniosek Komisji do spraw Kadry Naukowej i zatrudnienia, zatwierdzil wz6r
arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego, stanowi4cy zalqcznik do
niniejszej Uchwaly.

Senatu U, iqlymstoku

Prol dr hab. tcz

Przewodniczqcy



Zal4cznik do Uchwaly nr 487
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 24 stycznia 2007 |

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ
NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

L Dane osobowe

1.lmiq i nazwisko; stopiei naukowy, tytul naukowy..,,.,.
2,Wydzial, lnstytut.,..,,.........,.
3.Katedra 12ak1ad1................

4.Stanowisko slu2bowe i pelnione funkcje,,...

5.Data urodzenia
6,Data ukoirczenia studi0w ...,..,...,,...
7.Data uzyskania stopnia doktora lub pzewidywany termin uzyskania

tego stopnia
8.Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub pzewidywany termin nadania

tego stopnia/dotyczy osob, ktore uzyskaly stopiei doktora/,..............
9.Data uzyskania tytulu naukowego lub pzewidywany termin uzyskania tytulu naukowego

l0.Pzebieg pracy zawodowej poza Filiq UW w Bialymstoku i Uniwersytetem w Bialymstoku

'...'..'

1.0kresy zatrudnienia na stanowiskach:
asystenta-stazysty od ..,..............,..,... d0,.,......,.,..,,.,...
asystenta od .......,,.,............, d0......,.,.......

nadzwyczajnego

zwyczajnego od do

2.Data iwynik popzedniej oceny okresowej

3. Df ugoterminowe urlopy naukowe, maciezynskie, wychowawcze, zwolnjenia z za1qt, dydaktycznych,
stypendia doktoranckie i habilitacyjne /x/



4.Otzymane nagrody za dzialalno56 naukowq oraz organizacyjnoiydaktycznq

5,Otzymane nagany iupomnienia Iub inne kary

lll DzialalnoS6 naukowa

1 .Wykaz prac naukowych opublikowanych
/forma publikacji, wspolautozy, dane bibliograficzne/

2.Wykaz prac naukowych pzyjgtych do publikacji
/forma publikacji, wspolautozy/

3.Udzial w lazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych
/nazwy konferencji, tytuly wygloszonych referat6w i komunikat6w/



4.Udzial w sta2ach zagranicznych i krajowych
/kr6tko- i df u goterminowe stypendia zagraniczne I

5.Wdro2enia, ekspertyzy i opinie wymagaj4ce pzeprowadzenia badari naukowych
/oraz inne prace naukowe nie pzeznaczone do publikacji/

6. Inne / np. granty/

7.' Pzygotowywana rozprawa doktorska lub habilitacyjna /temal, promotor lub opiekun
naukowy, stopiefi zaawansowania/

S.Czlonkostwo i dzialalno$C w towazystwach naukowych

' nie dotyczy os6b posiadajEcych tytul naukowy lub stopiei naukowy doktora habilitowanego



lV.DzialalnoS6w zakresie upowszechniania nauki, szluki, techniki i kultury
/w tym czlonkostwo w towazystwach popularno.naukowych/

V. Dziafalno36 dydaktyczna w okresie sprawozdawczym

1 .llo56 i rodzaj prowadzonych zajQd dydaktycznych

2 u;;;;i; il;;;;; ''il;;;il i ;6;;;;;;i il;;;; d;;kiy;;,;s, i.p"r,n,t,. .t,
lub grupy, opieka nad kolem naukowym, udzial w obozach nauiowyci, opieka nad praktyiami

Rodzaj prowadzonych zajge dydaktycznych

udzial w komisjach rekrutacyjnych, itp./,

4.Udzial w konferencjach dydaktycznych ....,,.....,....,..

3.osiqsniscia iinic;atywy w iiire;;;.;k;;ri;;;; pr.*r, lvoritl,"ril; ilid;;;''Q;rniri, poro.,
dydaktyczne-zestawy laboratoryjne, skrypty, poradniki metodyczne, filmy naulowoloyoa'itycirr, itp I



6.Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych
/m.in, znajomo6i jqzyk6w obcych/

T.Ksztalcenie kadr naukowych/ opieka naukowa, opieka nad pracami
magisterskimi i doktorskimi/

Vl . Dzialalno66 organizacyjna na izecz Filii UW w Bialymstoku , Uniwersytetu w
Eialymstoku,szkolnictwa wyiszego, nauki, o$wiaty i kultury

Vll. Inne informacje, kt6re oceniany pragnie zamieici6

dnia

podpis ocenianego

x- naleiy zamie5cid informacje za okres od ostatniej oceny
Uwaga : w wypadku braku miejsca , prosimy podad informacje na oddzielnej kartce



OCENA KOMISJI

...,Komisja Oceniajqca Data

/imig i nazwisko nauczyciela akademickiego/

l. 0ceny z uzasadnieniem

l.Ocena dzialalnoSci dydaktycznej

ttl

2.Ocena dzialalno6ci naukowej

3. * Ocena stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej lub habititacyjnej

4.Ocena dzialalnoici organi2acyjnej..,...............,.,.

5. Uwagi

' nie dotyczy os6b posiadaiqcych tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora habilitowanego



ll. Ocena kofcowa z uzasadnienrem

lll. Wnioski i zalecenia

lV. Podpisy Komisji

Przewodniczqcy
Czlonkowie

V. Z pzedstawionq wyiej ocenq mojej pracy w okresie objgtym tq ocenq
zapoznafem /lam/ sig w dniu .............

Zosialem /fam/ r6wniei powiadomiony /a/ o moiliwo6ci odwolania sie
od oceny w terminie 14 dni.

podpis pracownika

Vl. Opinia Dziekana

Vll Decyzja Rektora


