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Senatu Uniwersytetu w B iab-mstoku
z dnia 2 | grudnia 201 | r.

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ
NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

za okres od ....,.......do... ......... (2lata)
(wypelniac na komputerze)

l. Dane osobowe
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4.
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lmig i nazwisko, tytul zawodowy/stopieri naukowy/
Wydzial
Instytut............
KatedralZakladl
Stanowisko i pelnione funkcje
Informacja o podstawowym miejscu pracy
Data urodzenia
Data ukoiczenia studi6w .............
Data uzyskania stopnia doktora lub pzewidywany termin uzysKanta
tego stopnia
Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub pzewidywany
termin nadania tego stopnia ldotyczy os6b, kt6re uzyskaly stopieh
doktorai

Pzebieg pracy zawodowej

a) w Filii UW w Bialymstoku i Uniwersytecie w Bialymstoku

Okresy zatrudnienia na stanowiskach:
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b) poza FiliE UW w Bialymstoku i Uniwersytetem w BialymsroKu

11. Data i wynik popzedniej oceny okresowej

12. Dlugoterminowe urlopy naukowe, macierzyhskie, wychowawcze, zdrowotne, zwolnienta z
zaje6 dydaktycznych, stypendia doktorskie i habilitacyjne



13. Otrzymane nagrody za dzialalnosc naukowa oraz organizacyjno-dydaktyczn4

14. Otrzymane nagany lupomnienia lub inne kary

JCRy

ll' 
..,^-.,^lr, tch

1. Wykaz prac nauKowycn z afiliacjq UwB opublikowanych w recenzowanych czasoptsma

krajowych i miedzynarooowy"n' 
-nionogr.afii 

autorskich i wsp6lautorskich' rozdzial6w w

monografiach ^ r,,h d^h^^r.fii /rnk wv.lania numar
laulotzy, tytul pracy, dane olbliograficzne czasopisma lub monografii (rok wydanla' num!' '

"rr"^i'.ii""), 
riczoa punrtOw i"wyrazu MN|SW' lmpact Factor (dotyczy czasopism z listy

2. Wykaz prac naukowych pzyjetych do publikacji- 
tiautor:zi,tytul pracy, aane oiotiograticzne czasopisma lub monografii'

rrlff.fiSfni. f ti-tp""t Factor (dotyczy czasopism z listy JCR)/

3. Wykaz redakcji naukowych mon-ografii . ..
/wipokedaktozy' tytul monografii dane brbllograrlczne'

liczba punkt6w z listy



4. udzial w konferencjach krajowych i migdzynarodowych tnazwa konferencji, wspolautozy i
tytuly wygloszonych referat6w, komunikat6w, prezentacji plakatowych/

5. Udzial w staZ ach zagranicznych i krajowych
/kr6tko- i dlugoterminowe stypendia zagranicznel

6. Patenty, wdrozenia, ekspertyzy i opinie wymagajqce pzeprowadzenia bada6 naukowvch /oraz
inne prace naukowe nieprzeznaczone do publikacji/

7. Krerowanie migdzynarodowymi lub krajowymi grantami badawczymi ipracami rozwojowymi lub
udzial w takich projektach, informacja o ubieganiu sie w trybie konkursowym o dofinansowanre
dzialalno6ci naukowej

Ptzygolowywana rczpnwa doktorska /temat, promotor lub opiekun naukowy, stopieri
zaawansowania rczprawyl lub stopiei zaawansowania prac nad uzyskaniem stopnia
naukowego doktora habilitowanego



9. DzialalnoSc i pelnienie funkcji w towazystwach
naukowych, uczestnictwo w cialach eksperckich

naukowych, komitetach redakcyjnych i radach

lll. Dzialalnose dydaktyczna w okresie sprawozdawczym od"""""""""' do

Rodzaj prowadzonych zajec dydaktycznych:

2 Udzial w procesie wychowawczy ydaktycznego /opieka nad,roktem

studi6w, opieka nad kolem nauk naukowych' opieka nad praktykami

studenckimi, udzial w komlsjach h ds programow studi6w' ds iakosci

ksztalcenia, itp./

3. Osiqgniqcia i inicjatywy w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego./w tym podrecznlKl'
- 

po'i"o"J Ovo"rtyczne-iestawy laboratorylne' skrypty'. materialy i kursy e-learningowe'

ooradniki metodyczne, filmy naukowo-dydal(tyczne' lIp /

4. Udzial w konferencjach dydaktycznych /nazwa konferencji, autozy i tytuly wygloszonych

referatow, komunikat6w' prezentacji plakatowych/

godz.
gooz.
godz.



5. Kierowanie grantami dydaktycznymi lub udziaf w takich projektach, inne formy udzialu w
procesie dydaktyczno-wychowawczym /np. innowacyjne metody nauczania lub wychowanlai

6. opieka nad pracami licencjackimi, magisterskimi w charakteze promotora lub ooiekuna
pracy, pelnienie funkcji promotora pomocniczego w pzewodach doktorskich/

f V. Dziafalno$c organizacyjna na rzecz Uniwersytetu w Bialymstoku

V. Dodatkowe informacje
1 . Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych /ukoriczone kursy, studia podypromowe,

wy jazdy szkoleniowe, itp./

2. DziafalnoSc popularyzatorska

3. Inne informacje, kt6re oceniany pragnie zamie6cid

podpis ocenianego


