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Ocena Okresowa Nauczyciela Akademickiego: 
............................................................... 

 
Przewodniczący Komisji Oceniającej Potwierdzenie zapoznania się z oceną 
 
............................................................ .......................................................... 
 data i podpis data i podpis ocenianego 
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1. DZIAŁALNO ŚĆ NAUKOWA 

1.1. Artykuły naukowe opublikowane w recen-
zowanych czasopismach naukowych 

Punktacja 
czasopisma 

Liczba  
osiągnięć 

(artykułów 
/recenzji) 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a 

Artykuł w czasopiśmie uwzględnionym 
w bazie Journal Citation Reports, wymienio-
nym w części A wykazu MNiSW – punktacja 
wg listy czasopism MNiSW 

  

    

  

b 

Artykuł w czasopiśmie uwzględnionym 
w bazie Journal Citation Reports, wymienio-
nym w części B wykazu MNiSW – punktacja 
wg listy czasopism MNiSW 

  

    

  

c 

Artykuł w czasopiśmie uwzględnionym 
w bazie European Reference Index for the 
Humanities, wymienionym w części C wyka-
zu MNiSW – punktacja wg listy czasopism 
MNiSW  

  

    

  

d 

Artykuł w innym czasopiśmie zagranicznym, 
w języku podstawowym dla danej dyscypliny 
naukowej lub językach: angielskim, niemiec-
kim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub 
włoskim (min. 0,5 arkusza wydawniczego) 

4p 

 

   

 

e 

Artykuł opublikowany w całości w recenzo-
wanych materiałach z konferencji międzyna-
rodowej uwzględnionej w Web of Science. 
Liczba punktów odpowiada najwyżej punk-
towanej publikacji w czasopiśmie naukowym 
krajowym nieposiadającym współczynnika 
wpływu Impact Factor (IF), wymienionym 
w wykazie B MNiSW 

 

 

   

 

f 
Recenzja publikacji krajowej 0,25p  

  
Recenzja publikacji międzynarodowej 0,5p  

1.2. Opublikowane monografie naukowe Punktacja 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a 
Autorstwo monografii naukowej w językach: 
angielskim, niemieckim, francuskim, hisz-
pańskim, rosyjskim lub włoskim 

75p    

b 
Autorstwo monografii naukowej w języku 
polskim 

20p    

c 
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej 
w językach: angielskim, niemieckim, francu-
skim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 

5p    
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d 
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej 
w języku polskim 

4p    

e 

Redakcja naukowa monografii naukowej 
wieloautorskiej w językach: angielskim, nie-
mieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj-
skim lub włoskim 

5p    

f 
Redakcja naukowa monografii naukowej 
wieloautorskiej w języku polskim 4p    

g 

Recenzja monografii w języku polskim 1,5p  

  Recenzja monografii w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj-
skim lub włoskim 

3p  

1.3. Aktywność badawcza Punktacja 
Liczba lat 
w okresie 

oceny 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a Kierownik krajowego projektu badawczego 15p/rok 
 

   
 

b Opiekun w projekcie promotorskim 5p/rok 
 

   
 

c Wykonawca w projekcie badawczym 3p/rok 
 

   
 

d 
Kierownik zespołu w badawczym projekcie 
międzynarodowym1) 

25p/rok 
 

   
 

e 
Koordynator projektu2)

 w programie między-
narodowym 

40p/rok 
 

   
 

f 
Wykonawca projektu badawczego w progra-
mie międzynarodowym  

8p/rok 
 

   
 

g 

Złożenie wniosku/projektu3) Punktacja 
Udział 

procentowy 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

• krajowego 9p 
 

  

 
 

• międzynarodowego 12p 
 
 
 

1.4. Osiągnięcia projektowe, technologiczne 
lub artystyczne 

Punktacja 
Udział 

procentowy 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a Przyznany patent4) 25p 
 

   
 

b 
Wzór użytkowy4) lub przyznane prawo 
ochronne na wzór użytkowy4) 10p 
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c Wynalazek4) zgłoszony do ochrony 8p 
 

   
 

 Punktacja 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

d 

Zlecone ekspertyzy, opracowania naukowe 
i techniczne lub działania artystyczne reali-
zowane w ramach Politechniki Koszalińskiej 
ze środków pochodzących z otoczenia go-
spodarczego 

1p    

e 
Nagrody i wyróżnienia instytucji i towa-
rzystw naukowych 

1p    

f5) 

Czynny udział w konkursie projektowym lub 
artystycznym o zasięgu: 

    

• krajowym 10p    
• europejskim 12p    
• światowym 15p    

g5) 

Zdobyte miejsca lub wyróżnienia w konkur-
sie projektowym lub artystycznym: 

  

  

• miejsce pierwsze 30p  

• miejsce drugie 20p  

• miejsce trzecie 10p  

• wyróżnienie 8p  

• finalista 5p  

h5) 
Realizacja projektu indywidualnego lub ze-
społowego (1 pkt za każde 2000 zł wartości 
projektu) 

1p    

i5) 

Czynny udział w wystawie ogólnopolskiej:     

• indywidualnej  10p  
  

• zbiorowej 7p  

j5) 

Czynny udział w wystawie zagranicznej:     
• indywidualnej  15p  

  
• zbiorowej 10p  

1.5. Konferencje Punkty 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a6) 
Czynny udział w konferencjach krajowych 1p  

  Czynny udział w konferencjach międzynaro-
dowych 

3p  

b 

Przewodniczenie komitetowi naukowemu 
konferencji krajowej 6p  

  
Przewodniczenie komitetowi naukowemu 
konferencji międzynarodowej 10p  

c 

Członkostwo w komitecie programowym 
konferencji krajowej 1p  

  
Członkostwo w komitecie programowym 
konferencji międzynarodowej 3p  
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1.6. Uzyskane stopnie i tytuły naukowe Punkty 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a Doktora 50p  

  b Doktora habilitowanego 100p  

c Profesora 150p  

1.7. Popularyzacja wiedzy naukowej Punkty 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a 
Udział w radach, kolegiach i zespołach re-
dakcyjnych 2p    

b Autorstwo książek popularnonaukowych 5p    

c Publikacje popularnonaukowe (ISBN, ISSN)  1p    

d 
Wykłady gościnne krajowe 1p  

  
Wykłady gościnne zagraniczne 3p  

1.8. Kształcenie kadry Punkty 
Liczba 

osiągnięć/ 
aktywności 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a 

Promotorstwo w przewodach doktorskich:     

• zakończonych  15p  
  

• otwartych 10p  

b 

Recenzje promocyjne:     

• profesorskie 5p  

  • habilitacyjne 4p  

• doktorskie 3p  

c 

Inne formy kształcenia kadr naukowych:     

• opieka naukowa nad doktorantem 3p  

  • udział w komisjach powołanych ds. po-
stępowania o nadania tytułu, przewodów 
habilitacyjnych  

1p  

1.9. Inne formy aktywności wskazane  
w załączniku7) (max 10p w okresie oceny)     

1.10. Całkowita liczba cytowań 
(wg Web of Science) 

  

1.11. Indeks Hirscha 
(wg Web of Science) 

  

Suma punktów    
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2. DZIAŁALNO ŚĆ DYDAKTYCZNA 

2.1. 
Zaangażowanie w proces podnoszenia 
jakości kształcenia prowadzonego przez 
Jednostkę (max 5p w okresie oceny) 

Punktacja 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a  1p 

  

b  1p 

c  1p 

d  1p 

e  1p 

2.2. Posiadane przygotowanie pedagogiczne 
potwierdzone adekwatnym dokumentem 

Punktacja 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a  1p   

2.3. 
Nazwa kierunku kształcenia, dla którego 
pracownik wliczany jest do minimum 
kadrowego 

Punktacja 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a  
Studia I 

stopnia: 1p 
  

b  
Studia I i II 
stopnia: 2p 

2.4. 
Realizacja procedur związanych z proce-
sem dydaktycznym 
(max 5p w okresie oceny) 

Punktacja 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a  1p 

  

b  1p 

c  1p 

d  1p 

e  1p 
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2.5. Prowadzenie zajęć w językach obcych Punktacja 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a 
Przygotowanie i/lub prowadzenie kursu 
w języku obcym 

5p    

b 
Współpraca dydaktyczna (w języku obcym) 
w ramach LLP Erasmus (max 2 punkty 
w okresie oceny) 

2p   

2.6. 
Aktywność dodatkowa dotycząca dydak-
tyki realizowana na rzecz Wydzia-
łu/Instytutu (max 5p w okresie oceny) 

Punktacja 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a  1p 

  

b  1p 

c  1p 

d  1p 

e  1p 

2.7. 

Ocena nauczyciela wynikająca z opinii 
studentów (max 30p w okresie oceny) 
Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich 
ankiet w okresie oceny 

Punktacja 
Uzyskane 

punkty 
Punkty po 
weryfikacji 

a 

<1,0;2,0) 0p 

  

<2,0;2,5) 5p 

<2,5;3,0) 10p 

<3,0;3,5) 15p 

<3,5;4,0) 20p 

<4,0;4,5) 25p 

<4,5;5,0> 30p 

2.8. 
Ocena nauczyciela dokonana przez 
kierownika katedry/zakładu 
(max 10p w okresie oceny) 

Punktacja 
Przyznane 

punkty 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a 

Ocena prowadzonych przez nauczyciela 
akademickiego zajęć w zakresie aktualności 
prezentowanych w procesie dydaktycznym 
treści w stosunku do osiągnięć nauki 

0÷2p  

  

b 

Ocena prowadzonych przez nauczyciela 
akademickiego zajęć w zakresie atrakcyjno-
ści wykorzystanych w procesie dydaktycz-
nym form przekazu treści 

0÷2p  
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c 
Dążenie do powiązania dorobku naukowego 
z tematyką prowadzonych zajęć 

0÷2p  

d 
Doświadczenie praktyczne powiązane 
z problematyką prowadzonych zajęć 

0÷2p  

e 
Zaangażowanie w realizację procesu 
budowania jakości kształcenia na poziomie 
Katedry/Zakładu 

0÷2p  

2.9 Udział w procesie dyplomowania 
(max 30p w okresie oceny) Punktacja 

Liczba 
osiągnięć 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a 
Promotorstwo zakończonych prac  
magisterskich 

5p  

  

b 
Promotorstwo zakończonych prac  
inżynierskich/licencjackich 

3p  

c 
Recenzowanie prac dyplomowych magister-
skich 

0,5p  

d 
Recenzowanie prac dyplomowych  
inżynierskich/licencjackich 

0,3p  

2.10. Publikacje dydaktyczne8) Punktacja 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a Autorstwo podręcznika akademickiego 60p    

b Autorstwo skryptu 30p    

c Autorstwo przekładu podręcznika/skryptu 15p    

d Autorstwo przewodnika do ćwiczeń i inne 5p    

2.11. Inne formy aktywności wskazane w za-
łączniku7) (max 10p w okresie oceny)     

Suma punktów    

 

3. DZIAŁALNO ŚĆ ORGANIZACYJNA 

3.1. Działalność na rzecz Uczelni Punktacja 
Liczba lat 
w okresie 

oceny 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a Członek Senatu 3p/rok    

b Członek rady Wydziału/Instytutu 2p/rok    

c Przewodniczący komisji senackich 2p/rok    

d Członkostwo w komisjach senackich 1p/rok    

e 
Przewodniczący komisji  
Wydziałowych/Instytutu 

2p/rok    

f 
Członkostwo w komisjach  
Wydziałowych/Instytutu 

1p/rok    
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g 
Udział w innych formach działalności zle-
conych przez Wydział/Instytut zatwierdzo-
nych przez Radę Wydziału/Instytutu 

1p/rok    

3.2 Funkcje pełnione w Uczelni Punktacja 
Liczba lat 
w okresie 

oceny 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a Rektor/Prorektor 30/25p/rok    

b Dziekan/Prodziekan 15/10p/rok    

c Dyrektor/Z-ca Dyrektora 10/7p/rok    

d 
Kierownik Katedry/Zakładu, Laboratorium, 
Pracowni 

5/3p/rok    

3.3 Działalność na rzecz nauki poza Uczelnią Punktacja 

Liczba lat 
w okresie 

oceny/ 
liczba 

osiągnięć 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a 

Członek RG, CK, PAU, PKA, PAN, RN lub  
innych komisji powoływanych przez Prezy-
denta, Premiera, MNiSW lub inne organy 
centralne działające w obszarze nauki 

5p/rok 

 

   

 

b 
Członek krajowych komitetów redakcyjnych  1p/rok  

  
Członek zagranicznych komitetów 
redakcyjnych  

2p/rok  

c Członek w komitetach PAN 2p/rok    

d 
Praca w panelach recenzentów 
NCBiR, NCN i panelach równorzędnych  

5p/panel    

e Członkostwo w organizacjach zawodowych 1p/org.    

f 
Recenzje projektów krajowych 1p/szt.  

  
Recenzje projektów międzynarodowych 3p/szt.  

3.4 Działalność w towarzystwach naukowych Punktacja 
Liczba lat 
w okresie 

oceny 

Suma 
punktów 

Punkty po 
weryfikacji 

a 

Stanowisko funkcyjne w ogólnokrajowym 
towarzystwie naukowym 3p/rok  

  
Stanowisko funkcyjne w międzynarodowym 
towarzystwie naukowym 5p/rok  

b 

Członkostwo w ogólnokrajowym towarzy-
stwie naukowym 

1p/rok  
  

Członkostwo w międzynarodowym towa-
rzystwie naukowym 

2p/rok  
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3.5 Organizacja konferencji w jednostce Punktacja 
Liczba 

osiągnięć 
Suma 

punktów 
Punkty po 
weryfikacji 

a 

Członek komitetu organizacyjnego konfe-
rencji krajowej 

1p  

  
Członek komitetu organizacyjnego konfe-
rencji międzynarodowej 

3p  

3.6 Inne formy aktywności wskazane 
w załączniku7) (max 10p w okresie oceny)    

Suma punktów    

 

…………..….………..……………………. 
 Data i podpis Ocenianego 
Opinia Kierownika Katedry/Zakładu 
 

 

…………..….………..……………………. 
 Data i podpis Kierownika Katedry/Zakładu 
 

1) projekt międzynarodowy = minimum 1 partner z zagranicy 
2) koordynator projektu to osoba zarządzająca całym projektem 
3) kierownik zespołu składającego wniosek/projekt decyduje o procentowym udziale osoby uczestniczą-

cej w pracach przygotowawczych składanego wniosku/projektu 
4) rejestrowane w Urzędzie Patentowym, chronione na rzecz PK 
5) dotyczy pracowników jednostek o profilu artystyczno-projektowym 
6) potwierdzone programem konferencji ze wskazaniem na tytuł wystąpienia 
7) opisać z wyszczególnieniem w załączniku 
8) publikacje recenzowane 

 


