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Uchwala nr l72l
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwaly nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z clnia 2I grudnia 20Il r,

w sprawie wzoru arkusza oceny okresowej nauc4yciela akademickiego

Na podstawie $ 2 ust. 3 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli

akademickich Senat Uniwersytetu w Bialymstoku, na wniosek Komisji ds.

Kadry Naukowej i Zatrudnienia, uchwala, co nastgpuje:

$1
1. W Uchwale nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia 2l grudnia

2011 r. w sprawie wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego

w $ I dodaje sig tiret czwarty w brzmieniu:

,,- wz6r arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego na

stanowisku bibliotekarza dyplomowanego i dyplomowanego pracownika

dokumentacji i informacji naukowej stanowi4cy Zal4cznik nr 4 do niniejszej

Uchwaly."

2. Zatwierdzony wzor arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego

zatrudnionego na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego

i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacj i naukowej otrzymuje

brzmienie okre6lone w Zalqczniku do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zalqcznik
oo ucnwaN nr I /l I

Senatu Uniwersyetu w Biallmstoku
z dnta 29 kwietnia 20 | 5 r
okreilajqc, brznienie
Zalqcznika fi 4
do Uchwaly nr I169
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ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ
BIBLIOTEKARZA DYPLOMOWANEGO I DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA

DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
zaokresod............do. . . (2lata)

(\|,!pelnQi na kotnpute tze)

L Dane osobowe

1. Imig i nazwisko, tytul zawodowy/stopieir naukowy/
2. Jednostka organizacyjna uczelni
3. Stanowisko i pelnione funkcje
4. Informacja o podstawowym miejscu pracy
5. Data urodzenia
6. Data ukoriczenia studi6w
7. Data uzyskania tytulu bibliotekarza dyplomowanego

a) Data uzyskaaia stopnia doktora
b) Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego

8. Przebieg pracy zawodowej

a) w Filii UW w Bialymstoku i Uniwersytecie w Bialymstoku

Okresy zatrudnienia na stanowiskach:

10. Dlugoterminowe urlopy naukowe, macierzyfrskie, wychowawcze, zdrowotne, zwolnienia
Z ia doktorskie i habilitacvi

od

od

od

od

od

od

do

do

do

do

do

do

b) poza Filiq UW w Bialymstoku i Uniwersytetem w Bialymstoku



l.

lub inne

II. Dzialalnofd dydaktyczna w okresie sprawozdawczym od.......,........... do

kure formy dydaktyki /m.in. udzial w konferencjach i warsztatach, opieka nad praktykami
studenckimi, udzial w komisjach, pomoce dydaktyczne, skrypty, materialy i kursy e-

IV. Dodatkowe informacje
1 . Dzialalno66 naukowa

2. Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych /ukoriczone kursy, studia podyplomowe,

narzeczU

Bia+ystok, dnia
podpis ocenianego


