
Uchwala nr 1822
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2T stycznia 2016 r.

w sprawie uniany (Ichwaly nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wzoru arkusza oceny okresowei nauczyciela akademickiego

Na podstawie $ 2 ust. 3 Regulaminu olffesowego oceniania nauczycieli

akademickich Senat Uniwersltetu w Bialymstoku, na wniosek Senackiej Komisji

ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia uchwala, co nastqpuje:

1.

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza zmiany w Zal4czniku nr 1 do

Uchwaly nr 1169 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2l grudnia

2011 r. w sprawie wzoru arkusza oceny olvesowej nauczyciela akademickiego

zmienionej Uchwal4 nr 1784 Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku z dnia

30 wrzeSnia 2015 r.
zatwier dzony w z6r arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego

otrzymuje brzmienie okreSlone w Zalqczniku do niniejszej Uchwaly.

s2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.



Zal4cznik do

Uchwaly nr 1822 Senatu UwB
z dnia 27 stycznia 2016 r

Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiegot

lmiona i nazwisko

Wydzial/ Instytut (na prawach wydzialu)

Katedra lZaklad/ inna jednostka

Data zatrudnienia na stanowisku asystenta
Data zatrudnienia na stanowisku adiunkta
Data zatrudnienia na stanowisku profesora nadzttyczajnego ................
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora lub przewidywany termin
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub przewid]'lvany termin .....
Rok uzyskania tytulu naukowego lub przewidy'wany termin
Dlugoterminowe urlopy naukowe, urlopy dla poratowania zdrowia, macierzyfrskie,
rodzicielskie, ojcowskie, wychowawcze, okresy pobierania zasilku chorobowego lub
Swiadczenia rehabilitacyjnego *w okresie zatrudnienia na aktualnie zajmowanym
stanowiskul.

Urlop .................. . w okresie
(wpisac rodzaj)

Przygotowywana rozprawa doktorska (temat, promotor
zaawansowania rozprawyl lub stopiefi zaawansowanra
naukowego doktora habilitowanego

lub opiekun naukowy, stopien
prac nad uzyskaniem stopnia

Data i wynik poprzedniej oceny okresowej

l. tow i udzial w ich rea.liz
Lp. 'Iltul projektu - tytul konkursu

lub programu, w ramach kt6rego
zo stal zglo szony2, czasokre s

real:zacii

Charakter udzialu (kierownik, czlonek zespolu, ekspert
zewn. etc), z podkre6leniem kierowania miQdzynarodowymi
lub krajowymi projektami badawczymi i pracami
rozwojowymi (b-r) lub udzialu w takich projektach

I Nale4/ wpisywac dane chronologicznie, od najstarszych do najnowszych, z uwzglgdnieniem objasniefr znajduj4cych sig
w przypisach dolnych - za okres czterech ostatnich lat. Pracownik moLe umieScii w arkuszu informacje o osi4gnigciach
wczeSniejszych.
2 Dotyczya moze projekt6w realizowanych w ramach Program6w Ramowych Unii Europejskiei, innych program6w Unii
Europejskiey, projektow finansowanych lub wspolhnansowanych z innych 6rodk6w pochodzqcych ze 2r6del
zagramcznych, projektow finansowanych lub dofinansowanych ze Srodk6w frnansowych: l)Ministra Naukii Szkolnictwa
Wy;szego,2l Narodowego Centrum Badan i Rozwoju,3) Narodowego Centrum Nauki,4) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
5) Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, 6) innych podmiot6w (np innych organow
panstwowych i samorz4dowych, przedsigbiorc6w, organizacji pozarzqdowych etc.).



2. Otgantzacja lub wsp6lorganizacja konferencji krajowych, w kt6rych wzieli udzia)

T]'tul konferencji (ze wskazaniem min. 4 innych jednostek

3. Organizacja lub wspolorganizacja konferencji migdzynarodowych, w
I I 3 czynnycl: uczestnik6w prezentujqcych referaty reprezentowala
naukowe

kt6rych co najmniej
zagraniczne oSrodki

Lp. \rtul konferencji (ze wskazaniem min. 3 zagranicznych
jednostek naukowych, kt6rych przedstawiciele w niej

uczestniczyli, liczby uczestnikdw og6lem i liczby uczestnik6w
zagranicznvch3)

Rok odbycia konferencji,
rola w organizacji

4. Pelnienie funkcji promotora, recenzenta lub promotora pomocniczego w ptzewodzie
doktorskim otaz recenzerrta w postgpowaniach habilitacyjnych i w postepowarriach o tytul
profesora, w tym w przewodach i postgpowaniach prowadzonych przez inne jednostki
naukowe (spoza Uniwersytetu - dalej ,,postepowaf zeutr.etrzrryclr")

n Wypelnia organizaLor konlerencji. w wypadku (wsp6l)organizacji konferencji przez ktlka os6b z jednej jednostki UwB
informacjg o jednostkach uczestniczacych podaje jedna wybrana osoba.
a Nale4/ podai imie i nazwisko autora/wsp6lautor6w, nazwg czasopisma naukowego, tytul publikacji, jezyk publikacji,
rok wydania, tom, numery stron, liczbe punkt6w z wykazu MNiSW, Impact Factor /lista czasopism wraz z punktacj4
i wielkoSci4 IF (dotyczy tylko czasopism z JCR) dostepna jest na stronie MNiSW httpr//www bip.nauka.gov. pl.

Charal<ter czlonkostwa Liczba postepowan
Promotor w zakoirczonych przewodach doktorskich (w tym w postepowaniach
zewnetrznych)
Recenzent w przewodzie doktorskim (w tym w przewodach przeprowadzanych w
innvch iednostkach naukowvch)
Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (w tym w przewodach
zakoiczonvch nadaniem stoonia)
Recenzent w postgpowaniu habilitacyjnym i w postepowaniu o tytul profesora
Czlonek (przewodniczacy) komisji powolanej w postgpowaniu habilitacyjnym i w
postepowaniu o tytul profesora (zakoitczone postepowania)
Promotor lub recenzent w orzewodzie doktora h.c.

Rodzaj i dane o publikacji

I. Publikacja w czasopiSmie q,yr62nionym w Journal Citation Reportsa

II. Publikacja w czasopiSmie wyr6Znionym w ERIHa

lII. Publikacje w recenzowanym czasopiSmie krajowym lub zagranicznym wymienionym
na liScie czasopism ounktowanvch MNiSW4



IV. Publikacje w recenzowanych materialach z konferencji migdzynarodowych
uwzelednionych w Web of Science5

2.

V. Recenzowane publikacje o objgtoSci co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w jgzyku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w jgzykach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpaiskim, rosyjskim lub wloskim, zamieszczone w zagranicznym
czasopiSmie naukowvm niewymienionym w wykazie czasopism naukowych6
I.
2.

3.

VI. Autorstwo monograhi w jg4yku angielskim, a w przypadku nauk humanistycznych
i spolecznych - autorstwo monografii naukowej w jgzyku podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej lub w jezykach: angielskim, niemieckim, francuskim,
hiszpafrskim, rosviskim lub wloskimz

2.

3.

VIL Autorstwo monografii naukowej w jgzyku polskim ljezeli jqzyk polski nie jest
jgzykiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w jezyku innym niZ jqzyki:
ansielski, niemiecki, francuski, hiszparlski, rosyjski lub wloskiT
1.

2.

3.
VIII. Autorstwo rozdita|u w monografri w jgzyku angielskim, a w prz5rpadku nauk
humanistycznych i spolecznych - autorstwo monografli naukowej w jezyku
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w jqzykach: angielskim, niemieckim,
francuskim. hiszpafrskim. rosviskim 1ub wloskimT
1.

2.
3.
IX. Autorstwo roz.dzia)u, w monografii w jgzyku innym ni2 angielski, a w przypadku
nauk humanistycznych i spolecznych - autorstwo monografii naukowej wjezyku innym
ni-Z podstawowy w danej dyscyplinie naukowej lub w jgzykach: angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpaiskim, rosviskim lub wloskimz
1.

2.
3.

X. Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej lz zaznaczeniern
tytulu, obigtosci w arkuszach \ rydawniczych, charakteru i roku wydania, wydawnictwa)
l
2.
3.

6. Inne publikacje, w ty'rn podrgcznikt t rozdzialy w podrecznikach oraz publikacje z inna

Tytul, objetosi w arkuszach i rok
niz UwB

s Dotyczy grupy nauk Scislych i inZynierskich oraz nauk o zyctu.
(,Dotyczy tylko nauk humanistycznych i spolecznych oraz w gmpie nauk o sztuce i tw6rczosci artystycznej. Nale2y podai
objetosc publikacji w arkuszach wydawniczych. Przez arkusz wydawniczy naleLry rozrurniei 4O tysigcy znak6w
typograficznych ze spacjami, lub 7OO linijek poezji, lub 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znak6w), lub 3000 cm2
powierzchni ilustracji (tak2e wzordw matematycznych, chemicznych i diagramow).
7 Naleli podai imig, nazwisko, nazwg wydawcy, tytul monografii, tytul rozdzialu, igzyk publikacji, rok wydania, ISBN.
W wykazach Vlll-X nalezy podai objetosi rozdzialu w arkuszach wydawnic4gch oraz redaktora naukowego monografii
wieloautorskiej, je2eli byl on pracownikiem jednostki naukoweJ.



7 . Liczba we Web of
Rok Liczba cltowan (wg Web of Science)
20ro
20rl
20t2
2013

10. Wyl4czne prawa do odmiany roSlin
OSrodek Badania Odmian RoSIin U

udzielone jednostce naukowej UwB orzez Centralnv
lub udzielone za ot. nauk o

11. Czlonkostwo we
towarzystwach,

wladzach i funkcje pelnione
orgalizacj ach i instytucjach

w zagranicznych
naukowych lub

lub migdzynarodowych
artystycznych (chodzi o

czlonkowie zlQ

l2.Czlonkostwo i funkcje pelnione w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych
znajduj4cych sie w bazach ERIH lub JCRts

8 Aby uzyskai informacjg o liczbie cytowai, nalezy na stronie Biblioteki Gl6wnei (dostep z komputerow podl4czonych
do sieci UwB) wybierai kolejno: Wirtualna Biblioteka Nauki + Web of Knowledge + dostep on-line na serwerze Web of
Knowledge - Author (wpisai, np. Kowalski J*) - search + create citation report. Z tabeli odczytai sumarycznq liczbe
cytowan w kolejnych latach.
e NaleZy podai: imiona, nazwisko tworcy lub wspdltw6rcy 'Jnyr'alazku, nazwg jednostki naukowei, na rzecz kl6rej
udzielono ochrony, numer patentu, date jego udzielenia, nazwg wynalazktt, informacjg, czy wynalazek zostal wdrozony,
miejsce wdro2enia, nazwe podmiotu, rok wdro2enia, a w przypadktt zgloszenia wynalazku do ochrony - imiona, nazwisko
tw6rcy lub wsp6ltw6rcy wynalazku, nazwg jednostki naukowej, na rzecz ktorej ochrona ma byi udzielona, numer i date
zgloszenia oraz nazwg wynalazku. Do arkusza nalezy dolqczyi skany dokumentow potwierdzaj4cych uzyskanie patentu
(pr4r wiqkszej liczbie autorow z jednostki UwB czyni to jedna wybrana osoba).
lo Chodzi o prawa ochronne na wzor uzytkowy lub znak towaro\ry, prawa z rejestracji wzoru przemyslowego lub topografii
ukladu scalonego, udzielone przez \Jrz4d Patentowy RP lub udzielone za granic4 na rzecz jednostki naukowej UwB lub
na rzecz innej jednostki naukowej wsp6lpracujacej z UwB na podstawie umowy lub porozumienia. Opis powinien
zawierac: imiona, nazwisko, stopien lub tytul naukowy lub stopien lub tytul w zakresie sztuki twdrcy lub wsp6ltw6rcy,
numer prawa ochronnego, date jego udzielenia, nazwe prawa ochronnego, informacjg, czy wz6r zosta.lwdro2ony, miejsce
wdroZenia, nazwe podmiotu, rok wdrozenia. Do arkusza nale2y dol4czyi skany dokument6w potwierdzaj4cych uzyskanie
prawa ochronnego (przy wigkszej liczbie autorow z jednostki UwB czyni to jedna osoba)
It Opis powinren zawierai: imiona, nazwisko, stopien lub tytul naukowy autora lub autor6w odmiany roSliny, bedacych
pracownikami jednostki naukowej UwB, nazwe roSliny, nazwg odmiany, rok uzyskania praw, nazwe jednostki
przyznaj4cej prawo do odmiany ro6liny. Do arkusza r'aleiry dolqczye skany dokument6w potwierdzajacych uzyskanie
wyl4cznych praw (przy wigkszej liczbie autor6w z jednostki UwB czyni to jedna osoba).
)2 NaIezy wr6znie pelnienie funkcji przewodnicz4cego oraz rok wyboru.
13 Nalezy podai: nazwg czasopisma naukowego, wsp6lczynnik wpbrwu lmpact Factor (lF), nazwg bazy, w ktorej jest
umieszczone czasopismo naukowe (JcR, ERIH), pelniona fu.nkcje, w tym redaktora naczelnego, oraz rok wyboru.



Lp. Nazwa czasopisma i bazy je wy'r62niaj4cej Pelniona funkcja i rok wyboru/okres
iei pelnienia

13. Czlonkostwo i funkcje pelnione w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

15.Nowe technologie, materiaty, wyroby, metody, oprogralnowErnia opracowane na rzecz rnnyc}r
podmiotow na podstawie um6w zawartych przez jednostkq organizacyjn4 UwB, w ktorej

dnio

16. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub dzialania artystyczne przygotowane na zlecenie
przedsigbiorcow, organizacji gospodarczych, instytucji paristwowych, samorz4dowych oraz
zagranicznych lub migdzynarodowych (dotyczy ekspertyz, opracowaf-r lub dzialari rozliczanych za

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

Lp. Nazwa licencji, nazwa odbiorcy,
numer umowy, prz5rchody

jednostki naukowej z tego tytulu w
tys. zl.

Opis licencji
(do 250 znak6w ze spacjami ka2dy)

ra Nale1ry wyroznii pelnienie funkcji redaktora naczelnego. Chodzi o czasopisma, za publikacjg w ktorych przyznaje stg
conajmniej8pktzgodniezWkazemMinistraNaukiiSzkolnictwaWyZszego,oktdrymmowawS14ust,3pkt2
rozporzqdzeniaMNiSzW z dnia l3lipca 2O12 r. w sprawie kryteri6w i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym (wskazane w zalqczniku w czeSci B i C do komunikatu MNiSzW wydanego na podstawie Lego rozporzadzenia
- dostepny na stronie ministerstwa podanej w przyp. 4l
rs NalezT podai nazwg zespolu eksperckiego, nazwg instytucji powolujqcei, opis zadafi ekspert6w - kaiAego d'o 25O
znak6w. Dotyc4l tabe recenzowania grantu zagrantcznego, jeZeli dokumentem potwierdzaj4cym "powolanie" 

jest
umowa. 

5

Nazwa czasopisma Pelniona funkcja, rok wyboru, okres jej
pelnienia i liczba punkt6w otrzymywanych za

blikowane w nim artvkulvtr

l4.Czlonkostwo w zespolach eksperckich powolanych przez orgalry lub instytucje pairstwowe

Opis zadair ekspert6wNazwa zespolu i inst5rtucji powoluj4cej -
okres czlonkostwa

Opis zadania (do 250 znak6w ze spacjami
ka2dvl

Namta zadenia podmiotu
zamawiajacego, numer umowy,

przychody jednostki naukowej z tego

Opis zlecenia (do 250 znakow z.e spacjalr:u kazdylNazwa ekspertyzy, opracot tania
lub dziela, nazt*ra zarnawiaj ace go,
przychody jednostki naukowej z



l8.Zastosowanie wynik6w badan naukowych lub prac rozwojowych o duiryrn zrraczerrlt)
spoiecznym lub gospodarczym, oceniane przez pracownika jako jego najwigksze

e16

Nazwa Opis fdo 9O0 znakow)

19. Naj wa2niej sza publikacja lub monografra naukowa pracownika, o szczegolnym znaczenrn
dla dziedzictwa albo rozwoiu kulturv lub nauki

1(, W szczeg6lnoscr w zakresie ochrony zdrowia, ochrony 6rodowiska, ochrony porzadku i bezpieczenstwa publicznego,
ochrony zabytk6w i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, jakosci i bezpieczeristwa 4/wnosci, nowych
technologii i produkt6w, wdrozei, Iicencji oraz dzialair zwigkszajqcych innowacyjnoSc.
rr [Jdzielenie informacji o wysokosci stypendium pozostawia sig decyzji pracownika.

Rodzaj dzialalnoSci (organizacja festiwali nauki i innych form
promocji i popularyzowania nauki, oraz dzialalnoSci
populamonaukowej, w tym organizacja Iub wspdlorganizacja imprez
popularnonaukowych i artystycznych, takich jak festiwale, konkursy
i wvstawr. artvkulv i inne publikacie poDularnonaukowe)

Okres realizacii

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

Nazwa czasopisma wraz z

Nazwisko i imie autora, tltul

Nazwa (temat), termin, miej sce
i organizator konferencjr

Charakter udzialu (or ganizator,
przewodnicz4cy obrad, moderator, referent

(tytul referatu), dokonuj4cy prezentacji

Miejsce i charakter sta2u (naukowy, Okres odbywania

Okres korzystania ze stypendium i jegoNazwa fundatora



Status (wniosek przeznaczony do
finansowania, niehnansowany,Tltul projektu badawczego, insgatucja (na xa, nr

konkursu), funkcja, data zlo2enia wniosku

Czionkostwo we wladzach i funkcje pelnione w krajowych towarzystwach, organizacjach i
lub czlonkostwo w Komitecie P

Ltczba recenzji prac magisterskich i dyplomowych - . .. ... ..

Sprawowanie opieki naukowej nad studentami odby'waj4cymi studia wedlug
indy'widua-lnego toku studiow (liczba podopieczngchl

Opieka nad doktorartami (liczba podopiecznAchl

Wykonywalie innych zadal dydaktycznych niezbgdnych dla prawidlowego funkcjonowania

Nazwa organizacji lub instSrtucji Pelniona funkcja i okres jej pelnienia

Rok akademicki

Opis wykonane go zadania (np. opracowanie programu kierunku studi6w, skryptu, programu nauczania
przedmiotu z wykorzystaniem propozycjr zglaszanych. przez praklykg, materialu do e-Iearningu, oryginalnych
test6w lub innvch materialow dydaktycznvch niezbednych Drzj zaliczal:'iu

li Nale2y podai dane od roku akademickiego 2Ol1l2Ol2.



7. Wyklady przeprowadzone w innych szkolach wy2szych lub jednostkach naukowych,

Przedmiot/t5rtul wykladu/wykladowNazwa jednostki organizacf nej,

8. Opracowalie i przeprowadzenie cyklu wykladow w jgzyku obcym, w tym opracowame
dla studentow

studiow doktoranckich / studi6w kierownika zakladu lub

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

Tematvka konferencii

Stadium postgpowania
(realizowany, w toku,
nie przyjgty do

Charakter udzialu
(kierownik, czlonek
zespolu, ekspert

l)rtul projektu - tytul konkursu
lub programu, w ramach ktorego
zostal zgloszony i czas realizacji

1. Pelnienie funkcji prorektoral dziekanalprodzrekana/kierownika jednostki/ kierownika

Funkcja W okresie od... do ...

2. Pelnienie funkcji senatora i czlonkostwo (udzial w pracach) w komisjach (zespolach)

3' czronkostw:- *ioll:.'-111"": : Yuii:I1:T"T"j 
Instvtutu -

Nazwa kola na

5. Organizacja partnerstwa jednostki organizacyjnej UwB z innymi zagranicznyrni uczelniami

Nazwa paristwa pochodzenia partnera
wspolpracy i tok zawarcia umowy lub

Nazwa jednostek organizacyjnych, z kt6rymi
pracownik doprowadzil do zawarcia umowy



nad ktorei uczestnikami oDieka bvla sprawowana (max. 500 znak

7. Sprawowanie funkcji opiekuna roku 1ub opiekuna praktyk -
(nie/tak - rodzaj opiekufistwa - rok akad., kierunek i rocznik)

8. Inne realizowane zadania (np. udzial w szkoleniach doskonal4cych przygotowanie
nauc4yciela akademickiego do wykony'walia zadoA w procesie dydaktycznym, ubiegania sig
o granty, zarz4d.zanra prawami intelektualn],rni i komercjalizacji wynikow pracy naukowo-
badawczei).

1 . Otrzymane nagrody i za dzialalno$e naukow4 zastosowanie DraktYczne
badan na ch lub prac I wvr ozrltema zagr al]czrle

Data wypelnienta I al<lotalizaclt

Nazwa organu lub instytucji przyznaj4cej nagrode 1ubNazwa nagrody lub wy'r62nienia,


