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Uchwala nr 1784
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 30 wrzeSnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwaly nr 1169 Senatu (Jniwersytelu w Bialymsloku
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wzora arkusza oceny okresowei nauczyciela akademickiego

Na podstawie $ 2 ust. 3 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli

akademiciich senat Uniwersytetu w Bialymstoku, na wniosek Komisji ds. Kadry

Naukowej i Zatrudnienia uchwala, co nastEpuje:

$l
l. w Uchwale nr I 169 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2l grudnia

20ll r.w sprawie wzoru arkusza oceny olcresowej nauczyciela akademickiego

w$1:
1) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

,,- wz6r arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego

stanowi4cy Zal4cznlknr I do niniejszej Uchwaly'"'
2) tiret drugi uchYla sig.

2. Zatwierdzony- wzor arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego

otrzymuje brzmienie okre6lone w Zal4cznlktt do niniejszej Uchwaly'

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Sen



Zalqcznik do

Uchwaly nr 1784 Senatu UwB
z dnia 30.09.2015 r.

i;t;;;i;;;;;
Wydzial/ Instytut (na prawach wydzialu)

x^t"i, 
" 
i z, "il"iiji""" :'i"" "ir."

Data zatrudnienia na stanowisku asystenta ....
Data zatrudnienia na stanowisku adiunkta . ... ...

Data zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora . ...
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego ....
Rok uzyskania tytulu naukowego .... ..

Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiegot

t6w i udzial w ich rea-liza
Charakter udzia.lu (kierownik, czlonek zespolu, ekspert
zewn. etc), z podkreSleniem kierowania migdzynarodowymi
lub krajowymi projektami badawczymi i pracami
rozwojowymi (b-r) lub udzialu w takich projektach

Tltul projektu - tytul konkursu
lub programu, w ramach kt6rego

zo stal zglo szony2, czasokre s

TJ,4ul konferencji (ze wskazaniem min 4 innych jednostek

2. Organizacja lub wsp6lorg anizacja konferencji krajowych, w ktorych wneli rudna)

ele co iei 5 iednostek ch

naukowe

3. Organizacja lub wspolorganizacja konferencji migdzynarodowych, w ktorych co najmniej
l15 cryrriydn ,r"r""t.tiko* prezentuj4cych referaty reprezentowala zagranrczne oSrodki

'Iltul konferencji (ze wskazaniem min. 3 zagranicznych
jednostek naukowych, kt6rych przedstawiciele w niej

uczestnic4rli, liczby uczestnik6w og6lem i liczby uczestnik6w
zaeranicznych3l

Rok odbycia konferencji,
rola w organizacji

4. Pelnienie funkcji promotora, recenzenta lub promotora pomocniczego w przewodzte

doktorskim oraz fecenzenla w postqpowaniach habilitacyjnych i w postgpowaniach o tytul

r Nalezy wpisl.wac dane chronologicznie, od najstarszych do najnowszych, z uwzglgdnieniem objaSniei znajduj4cych si9

* paryii"."lrdot.rych - za okres czterech ostatnich lat. Pra ,ownik moie umiescii w arkuszu informacje o osi4gnreciach

wczeSniejszych.
2 Doryc;e moze projektow realizowanych w ramach Program6w Ramowych Unii Europejskiej, innych programow Unii

europelskie_;, prqei<tO* hnansowanych lub wsp6lfinansowanych z innych Srodkow pochodz4cych ze 2rodel

,^grir'i."ni"h,- pr61.kt6* Ln.n"o*..yih lrb dofinu.,"owanych ze Srodk6w nnansowych: 1)Ministra Nauki iSzkolnictwa

wiz"r"go, Z1 n.iodowego Centrum Badan i Rozwolu, 3) Narodowego Centrum Nauki, 4) Fundacji na rzecz Nauki Polskiei,

5)- Naroiowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnei, 6) innych podmiot6w (np. innych organow

paristwowych i orc6w, organizacji pozarzqdowych etc )'
i Wypelnia org adku (wsp6l)organizacji konferencji przez kilka os6b z jednej jednostki UwB

informacje oje podaje jedna wybrana osoba'



Charakter czlonkostwa Liczba postepowarl
Promotor w zakoficzonych przewodach doktorskich (w tym w postQpowaniach
zewnetrznvch)
Recenzent w przewodzie doktorskim (w tym w przewodach przeprowadzanych w
innvch iednostkach naukowvch)
Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (w tym w przewodach
zakoiczony ch nadaniem stopnia)
Recenzent w postepowaniu habilitacyjnym i w postgpowaniu o tytul profesora
Czlonek (przewodnrcz4cyl komisji powolanej w post€powaniu habilitacyjnym i w
postepowaniu o tytul profesora (zakoiczone postepowanial
Promotor lub recenzent w orzewodzie doktora h.c.

profesora, w tym w przewodach i postgpowaniach prowadzonych przez inne jednostki
naukowe (spoza Uniwersytetu - dalej ,,postepowan zewngtrznych")

a Nale2y podai imi€ i nazwrsko autora/wsp6lautor6w, nazwe czasopisma naukowego, tytul publikacji, j94'k publikacji,
rok wydania, tom, numery stron, liczbe punkt6w z wykazu MNiSW, Impact Factor /lista czasopism wraz z punklacj4
i wielko6cia lF (dotyczy tylko czasopism z JCR) dost€pna jest na stronie MNiSW httpr/ /www.bip.nauka.gov.pl.
s Dotyczy grupy nauk Scislych i inzynierskich oraz nauk o zyciu.
6 Dotyczy tylko nauk humanistycznych i spolecznych oraz w grupie nauk o sztuce i tw6rczoSci artystycznej. Naleiy podai
objgtoSi publikacji w arkuszach wydawniczych. Przez arkusz wydawniczy nale)y rozurniee 4O tysigcy znak6w
typogralicznych ze spacjami, lub 7OO linijek poezji, lub 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znak6w), lub 3000 cm2
powierzchni rlustracji (takze wzor6w matematycznych, chemicznych i diagram6w).

Pub
Rodzaj i dane o publikacji

I. Publikacja w czasopiSmie wyr62nionym w Journal Citation Reportsa

II. Publikacja w czasopiSmie wyr62nionym w ERIHa

III. Publikacje w recenzowanym czasopiSmie krajowym lub zagranicznym wymienionym
na liScie czasopism punktowanvch MNiSW4

IV. hrblikacje w recenzowanych materialach z konferencji migdzynarodowych
uwzslednionvch w Web of Sciences

V. Recenzowane publikacje o objetoSci co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w jgzyku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w jgzykach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpairskim, rosyjskim lub wloskim, zamleszczone w zagranicznyrlr

VI. Autorstwo monografii w jqzyku angielskim, a w przypadku nauk humanistycznych
i soolecznvch - autorstwo monografii naukowei w iezvku podstawowvm w dane



dyscyplinie naukowej lub w jgzykach: angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszoanskim. rosviskim lub wloskimT
1

2.

3.

VII. Autorstwo monografii naukowej w jezyku polskim (jezeli jezyk polski nie jest
jgzykiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w jezyku innyrn rliit' jez5rki:

aneielski. niemiecki. francuski, hiszpafiski, rosvi ski lub wloskiT
1.

2.
3.
Vt . e.rtot"t*o to zdzialu w monografii w jgzyku angielskim, a w przypadku nauk
humanistycznych i spolecznych - autorstwo monografii naukowej w jqzyku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w jgzykach: angielskim, niemieckim,
francuskim. hiszpairskim, rosYiskim lub wloskimT
1.

2.

3.

IX. Autorstwo rozdzialtt w monografii w jqzyku innym niZ angielski, a w przypadku
nauk humanisty cznych i spolecznych - autorstwo monografii naukowej w jqzyku innym
nZ podstawowy w danej dyscyplinie naukowej lub w jEzykach: angielskim, niemieckim,
francuskim. hiszoariskim, rosviskim Iub wloskimT
1.

2.

3.

X. Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (z zaznaczenrern

tvtulu. obietosci w arkuszach wydawniczych, charakteru i roku wydania, wydawnictwa)
t.
2.

3.

6. Inne publikacje, w tym podrec znlki i roz-dzialy w podrecznikach oraz publikacje z inn4
ia ni2 UwB

Web of Science
KOK Liczba cytowari (wg Web olaq&qggL-

2010
20TI
2072
20t3

objetoSi w arkuszach charakteru, afrliacja, miejsca i rok

is patentue

7 Nale2y podai imig, nazrvi , tytul rozdzialu, jezyk pubtikacji, rok wydania, ISBN

W wykLacn VIll-X nale2y wydawniczych oraz redaktora naukowego monografii

wieloautorskiej, je2eli byl o wej.
8 Aby uzyskai-iiformacjq o liczbie cytowafi, nale2y na stroni; Biblioteki Gl6wnej (dostep z komputerow podl4czonych

do sieci itwB) wybierai 
-kolejno: 

Wiriuatna Biblioteka Nauki - Web of Knowledge - dostep on-line na serwerze Web of

Knowledge - nuthor (wpisai, np. Kowalski J*) - search + create citation reporl' z tabeli odczytai sumaryczn4 liczbq

cytowan w kolejnych latach.
e Nale2y podai: lmiona, nazwisko naukowei' na rzecz kLorel

udzielono ochrony, numer patentu, wynalazek zostal wdrozony'

mielsce wdroZenii, nazwg podrniotu, ochrony - imiona' nazwisko

twoicy lub wsp6ltw6rcy wynalazku, 
j 

oyi udzielona' numer i date



10. Wyl4czne prawa do odmiany roSiin udzielone jednostce naukowej UwB przez Centralny
OSrodek Badania Odmian RoSlin U h lub udzielone za dot. nauk o

I L Czlonkostwo we
towarzystwach ,

wladzach i funkcje pelnione
or garizacjach i instytucjach

w zagr anicznycl:
naukowych lub

lub migdzynarodowych
artystycznych (chodzi o

czlonkowie

12. Czlonkostwo i funkcje pelnione w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych
w bazach ERIH lub JCR'3

13. Czlonkostwo i funkcje pelnione w komitetach redakcyl'nych czasopism naukowych

Pelniona funkcja i rok wyboru / okresNazwa czasopisma i bazy je wyr62niaj4cej

Pelniona funkcja, rok wyboru, okres jej
pelnienia i liczba punktow otrzyrnryanych za

blikowane w nim artvkutvro

zgloszenia oraz nazwg wynalazku. Do arkusza nalef dolaczyc skany dokument6w potwierdzajacych uzyskanie patentu

{przy wigkszej liczbie autor6w z jednostki UwB czyni to jedna wybrana osoba).
ii,Cirodzi o prawa ochronne na wz6r u2ytkowy lub znak towaro\af/, prawa z rejestracji wzoru przemyslowego lub topografii
ukladu scaionego, udzielone przez \)rz4d Patentowy RP lub udzielone za granic4 na rzeczjednostki naukowej UwB lub
na tzecz inoej jednostki naukowej wsp6lpracujacej z UwB na podstawie umowy lub porozumienia. Opis powinien

zawierai: rmiona, nazwisko, stopieit lub tytul naukowy lub stopied lub tytul w zakresie sztuki tw6rcy lub wsp6ltw6rcy,
numer prawa ochronnego, datejego udzielenia, nazwg prawa ochronnego, informacjQ, czy wz6r zostal wdro2ony, mie.lsce

wdro2enia, nazwg podmiotu, rok wdroZenia. Do arkusza naleZy dol4czyi skany dokument6w potwierdzaj4cych uzyskanie
prawa ochronnego (przy wigkszej liczbie autor6w z jednostki UwB czyni to jedna osoba).
'ir 

Opis powinien zawierair imiona, nazwisko, stopieir lub tytul naukowy autora lub autor6w odmiany ro6liny, bed4cych
praiownikami jednostki naukowej UwB, nazwe roSliny, nazwg odmiany, rok uzyskania praw, nazwe jednostki
przyznajqcej priwo do odmiany roSliny. Do arkusza nale2y dol4czrye skany dokument6w potwierdzaj4cych uzyskanie
wyl4cznych praw (przy wiekszej liczbie autor6w z jednostki UwB czyni to jedna osoba).
r2 Naleiy wyroznia pelnienie funkcji przewodnicz4cego oraz rok wyboru.
13 Nalezy podai: nazwg czasopisma naukowego, wsp6lczynnik wplywu lmpact Factor (lF), oazwg bazy, w ktdrej jest

umieszczone czasopismo naukowe (JCR, ERIH), pelnion4 funkcjg, w tym redaktora naczelnego, oraz rok wyboru
ra Naleiy wyr62nii pelnienie funkcji redaktora naczelnego. Chodzi o czasopisma, za publikacjq w kt6rych przyz aJe srg

co najmniej 8 pkt zgodnie z *ykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego, o ktdrym mowa w S 14 ust 3 pkt 2
rozpoizqdzinia MNiszw z dnia 13 lipca 2O 12 r. w sprawie kryteri6w i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
.t.,.,ko-y- (wskazane w zal4czniku w czg6ci B i C do komunikatu MNiSzW wydanego na podstawie tego rozporzqdzen@

- dostepny na stronie ministerstwa podanej w przyp.4) 
A



14. Czlonkostwo w zespolach eksperckich powolanych przez organy lub instytucje panstwowe

Opis zadari ekspert6wNazwa zespohr i instytucji powoluj4cej -
okres czlonkostwa

15.Nowe technologie, materialy, wyroby, metody, oprogr€rmowania opracowane na tzecz innyct]
podmiotow na podstawie um6w zawartych przez jednostkq organizacyjn4 UwB, w ktorej

akademicki zatrudnion

16. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub dzialania artystyczne przygotowane na zlecenie
przedsigbiorcow, organrzacji gospodarczych, instytucji paristwowych, samorz4dowych oraz
zagraniczrtych lub migdzynarodowych (dotyczy ekspertyz, opracowai lub dzialan rozliczanycb za

lS.Zastosowanie wynikow badan naukowych lub prac rozwojowych o du2ym zn.aczerritu
spolecznym lub gospodarc4'rn, oceniane PrTEz pracownika jako jego najwigksze

19. Najwa2niejsza publikacja lub monogtafia naukowa pracownika, o szczeg6lnym zr]aczer]lu
dla dziedzictwa albo iu kul 1ub nauki

rs Nale2y podai nazwg zespolu eksperckiego, nazwg instytucji powoluj4cei, opis zadai ekspert6w - kazdego d'o 25O

z'lakdw. DoLyczy tak2e recenzowania grantu zagranicznego, je2eli dokumentem potwierdzajqcym 
"powolanie" 

jest
umowa.
16 W szczeg6lnosci w zakresie ochrony zdrowia, ochrony Srodowiska, ochrony porzqdku i bezpieczeistwa publicznego,
ochrony zabytkow i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, jakoSci i bezpieczeristwa Zfwnosci, nowych
technologii i produkt6w, wdroZei,licencji oraz dzialai zwiekszaiqcych innowacyjnoSi.

Opis zadania (do 25O znak6w ze spacjami
ka2dvl

Nazwa zadania podmiotu
zamawiaj 4cego, numer umowy,

przychody jednostki naukowej z tego

Opis zlecenia (do 250 zr.akow zE spacjami kazdy)Nazwa ekspertyzy, opracowama
lub dziela, rraz'ura zarnawiaj qcego,
przychody jednostki naukowej z

17. Sprzedane licencje i odplatne przeniesienia praw do know-how, powstale w wyniku pracy

Opis licencji
(do 25O znak6w ze spacjami ka2dy)

Nazwa licencji, nazwa odbiorcy,
numer umowy, przychody

jednostki naukowej z tego qrulu w

Rodzaj dzialalnoSci (organizacja festiwali nauki i innych form
nauki, oraz dzialalnoSci



popularnonaukowej, w tym organizacja lub wsp6lorganizacia imprez
popularnonaukowych i artystycznych, takich jak festiwale, konkursy

1. Sprawowanie funkcji recenzenta wydawniczego w czasopiSmie punktowanym, polskim i/lub

Nazwa czasopisma wraz z

Nazwisko i imie autora, tytul

Charakter udzialu (orgartizator,
przewodnicz4cy obrad, moderator, referent

(tytul referatu), dokonuj acy prezentacji

Nazwa (temat), termin, miej sce
i or ganizator konferencjr

Okres odbywaniaMiejsce i charakter staZu (naukowy,

Okres korzystalia ze stypendium i jegoNazwa fundatora

badawcze - zlo2one wnioskr
Status (wniosek przeznaczony do
finansowania, niefinansowany,Tltul projektu badawczego, instytucja (nazwa, nr

konkursu), funkcja, data zlo2enia wniosku

7. Czlonkostwo we wladz.ach i funkcje pelnione w krajowych towarzystwach, organizacjach i

Pelniona funkcja i okres jej pelnieniaNazsta organizacji lub instytucji
w tvm czlonkostwo w Komitecie P

r7 LJdzielenie inlormacji o wysokosci stypendium pozostawia si9 decyzji pracownika.

6



Nazwa i kierunku, na ktorym lest

Liczba recenzji prac magisterskich i dyplomolvych - ........

sprawowanie opieki naukowej nad studentami odbyrvaj 4cymi studia wedlug

indywidualnego toku studiow (liczba podopieczngchl -

Opieka nad doktorantami (liczba podopieczngchl -

wykonyvanie innych zadan dydaktycznych niezbgdnych dla prawidlowego funkcjonowania

tul dla studentow

4.

Opis wykOnanegO zadania 1np. opracowanie programu kierunku studi6w, skryptu, programu nauczanra

przeami6tu z uryko-rz5rstaniem propozycji zglasza,nych prz.ez praktykg, materialu do e-Ieamingu, oryginalnych

iestow lub innyih material6w dydakty."rryg!lE4q!qg9!-P!4J li..^n-

7. Wyklady przeprowadzone w innych szkolach w,szych lub jednostkach naukowych,

Przedmiot/tltut wykladu /wykladow

g. opracowanie i przeprowadzenie cyklu wyklad6w w jezyku obcym, w tym opracowanre

Forma udzialu (np. organizator,
moderator, referujacy, uczestnik

Tematyka konferencji

r8 Nalezy podai dane od roku akademickiego 2011l2oI2.



Charakter udzialu
(kierownik, czlonek
zespolu, ekspert

Stadium postgpowania
(realizowany, w toku,
nie przyjqty do

Tltul projektu - tytul konkursu
lub programu, w ramach kt6rego
zostal zgloszony i czas realnzacji

l. Pelnienie funkcji prorekt oraldziekanafprodziekana/kierownika jednostki/ kierownika
studiow doktoranckich / studiow kierownika zakladu lub

Pelnienie funkcji senatora i czlonkostwo (udzial pracach) w komisj ach (zesPolach)

Rektora. Ra tu

3. Czlonkostwo w Radzie Wydzialu, w Radzie Naukowej Instytutu -
(tak/nie)

organizacja partnerstwa jednostki organizacyjnej UwB z innymi zagtanicznym) uczelniami
i iednostkami

W okresie od... do ...Nazwa l lze wsKazallern

Nazwa kola

Nazwa paristwa pochodzenia partnera
wspoipracy i rok zawarcia umowy lub

Nazwa jednostek organizacyjnych, z kt6rymi
pracownik doprowadzil do zawarcia umowy

nad kt6rei uczestnikami 500

7. Sprawowanie funkcji opiekuna roku lub opiekuna praktyk -

(nie/tak - rodzaj opiekunstwa - rok akad., kierunek i rocznik)
8. Inne realizowale zad.ama (np. udzial w szkoleniach doskonal4cych przygotowanle

nauczyciela akademickiego do wykonywania zadari w procesie dydaktycznym, ubiegania sig

o granty, zarz4d.zania pra*ami intelektualnyrni i komercjalizacji wynikow pracy naukowo-

badawczei).



l . Otrz5.rnane nagrody i wy62nienia za dzrafafnoS6 naukow4 i zastosowanie praktyczne

wr.nikow badan naukowvch lub prac rozwoiowych, w tym nagrody i $yr6lZnienia za
Nazwa organu lub instytucji przyznai4cei nagrodq lub

Nazwa naqrodv i rok

Data wypelnienia/ aktualizacji


