
                   Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2017/2018 

        Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

                                                 z dnia 22 lutego 2018 roku 

 

 

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ  

SAMODZIELNEGO PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO 

 
 

Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: 

Celem procesu okresowego oceniania jest uzyskanie rzetelnych i obiektywnych informacji, które będą stanowić przesłanki 

podejmowanych decyzji personalnych. Przedmiotem oceny są osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne 

i organizacyjne pracownika. Zastosowane kryteria oceny opierają się na porównaniu faktycznego stanu z uznanymi przez 

kierownictwo Uczelni wzorcami.  

Oceniającym jest bezpośredni przełożony pracownika.  

Koniecznym etapem procesu oceniania jest rozmowa ocenianego z oceniającym, podczas której należy wyjaśnić wszelkie 

wątpliwości dotyczące dokonanej oceny okresowej. Ponadto, w trakcie rozmowy powinny zostać: 

1) omówione sposoby realizacji przez pracownika jego obowiązków służbowych,  

2) sformułowane oczekiwania przełożonego dotyczące pożądanych zmian w postawie i zachowaniu pracownika oraz 

wnioski dotyczące jego przyszłości zawodowej (dalszego rozwoju zawodowego),  

3) wyznaczone zadania do wykonania w okresie do następnej oceny okresowej.  

W przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z oceną przełożonego może złożyć w ciągu 14 dni  

od daty zapoznania się z oceną – pisemne odwołanie (za pośrednictwem Biura Zarządzania Kadrami) do rektora lub 

w przypadku, gdy oceniającym jest rektor – do Odwoławczej Komisji Oceniającej.  

 

Proszę o dokonanie oceny okresowej wymienionego niżej Pracownika. Przeprowadzona ocena przysłuży się rozwojowi 

potencjału środowiska akademickiego Naszej Uczelni.  

 

                                                      Rektor 

 

Kwestionariusz oceny za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
 

                        
Imię 

 

 

Nazwisko Ostatnie stanowisko /Stanowiska, 

zajmowane w okresie podlegającym 

ocenie 

 

 

 

Jednostka organizacyjna  

 

 

 

Staż pracy w UE w Katowicach 

  

Przyznane pracownikowi nagrody Rektora:  

 

 

Inne wyróżnienia i nagrody:  

 

 

Nałożone na pracownika kary (upomnienie, nagana):  

Ostatnia ocena za okres: 

 

Wynik ostatniej oceny: 

 

 

Zadania wyznaczone przy poprzedniej ocenie okresowej:  

 

 

 
 

 

 

Oceniający       …………………...........................................................................................................................  
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OŚWIADCZENIE 
 
My niżej podpisani stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z podstawowymi zasadami oceny  

i mieliśmy prawo wglądu do aktualnie obowiązującego Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  

 

 

 

Podpis Oceniającego   ....................................................................    data ………………...............  

 

 

 

 

Podpis Ocenianego      ....................................................................    data ……... ...........................  

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą w Katowicach ul. 1 Maja 50, wypełniając obowiązek 

administratora danych wynikający z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych       

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) informuje, że przetwarza dane osobowe w zakresie wynikającym                    

z treści regulaminu oraz kwestionariuszy ocen okresowych, na potrzeby syntetycznej oceny potencjału 

Uniwersytetu i oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi. Jednocześnie administrator danych informuje 

wszystkie osoby uprawnione o przysługującym im prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

 

 

I. OCENA OSIĄGNIĘĆ W OBSZARZE PRACY NAUKOWEJ 

 
ROK 2018:  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ROK 2019:  

 

A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I NAUKOWO–BADAWCZA 
Liczba 

punktów 

_I.   Publikacje naukowe
1
  

1. 
Autorstwo monografii w języku kongresowym, wydanej przez wydawnictwo 

zagraniczne  
 

                                                 
1 W wykazie mogą być uwzględnione tylko publikacje zgłoszone do systemu Expertus. W przypadku podwójnej afiliacji przyznaje się połowę liczby  

  punktów przypisanej danej publikacji. Za publikacje naukowe nie są uważane publikacje o charakterze popularno-naukowym, ani też prace  
  opublikowane w tej samej treści, ale w różnych wersjach językowych oraz dodruki publikacji. 
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2. Autorstwo monografii, wydanej przez wydawnictwo krajowe    

3. Autorstwo rozdziału w monografii, wydanej przez wydawnictwo zagraniczne   

4. Autorstwo rozdziału w monografii, wydanej przez wydawnictwo krajowe    

5. Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej   

6. 
Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej indeksowanej               

w bazach Scopus lub Web of Science 
 

7. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym
2
  

 

 

8. 

Publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji 

naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core 

Collection/Scopus 

 

9. Pełniona funkcja redaktora naczelnego czasopisma krajowego lub zagranicznego  
 

 

10. 
Sporządzanie recenzji artykułów w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation 

Reports/Scopus 
 

_II.   Działalność w zakresie zastosowań praktycznych i wspierania aktywności badawczej 
 

 

11. Uzyskanie dofinansowania projektu badawczego naukowego  

 

a) finansowanego ze środków na współpracę naukową z zagranicą - jako 

koordynator/kierownik projektu (jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania 

projektu) 

 

b) finansowanego ze środków na współpracę naukową z zagranicą - jako uczestnik 

konsorcjum (jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 
 

c) krajowego finansowanego przez NCN, NCBiR, MNiSW lub inne jednostki 

finansujące (jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 

kierownik/wykonawca 

 

12. 

Sprzedaż wyników badań naukowych lub prac rozwojowych za pośrednictwem 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - ekspertyzy i opracowania naukowe 

przygotowane na zlecenie przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji 

samorządowych i państwowych oraz instytucji zagranicznych i międzynarodowych.  

Kierownik/wykonawca projektu za każde 50 tys. zł pozyskane przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach.  

 

  III.   Inne osiągnięcia   

13. 

Pobyt naukowy i udział w badaniach naukowych w uczelni notowanej w Academic 

Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym niebędącym 

uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium  

 

14. 

Pobyt naukowy i udział w badaniach naukowych przez okres co najmniej 3 miesięcy             

w ośrodku zagranicznym, innym niż określone w p. 13, w jednostce kategorii naukowej 

A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac 

rozwojowych 

 

15. 

Prowadzenie wspólnych badań naukowych z renomowaną uczelnią lub ośrodkiem 

naukowym niebędącym uczelnią, których wynikiem są wspólne prestiżowe publikacje 

(JCR, Scimago Journal) lub wdrożenia  

 

16. 
Nagrody i wyróżnienia przyznane za prace naukowe i badawcze przez organizacje                   

i instytucje naukowe polskie/międzynarodowe 
 

                                                 
2 Liczba punktów za publikację w czasopiśmie jest przyznawana zgodnie z opublikowanym wykazem czasopism naukowych wraz z liczbą punktów  

  przyznanych za czasopisma w ocenianym okresie. W przypadku współautorstwa konieczne jest określenie procentowego udziału każdego członka  
  zespołu - liczba punktów przyznawana jest każdemu współautorowi proporcjonalnie do jego wkładu. 
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17. Referat naukowy wygłoszony na konferencji w języku obcym – kongresowym  

18. 
Udział (potwierdzony certyfikatem) w sesji plakatowej na konferencji (tzw. poster)               

w języku obcym – kongresowym  
 

19. Liczba cytowań z bazy Web of Science /Scopus  
 

 

20. 
Liczba cytowań zgodnie z programem Publish or Perish (osoby z założonym profilem 

w Google Scholar) 
 

 

  IV.  Inna ważna działalność naukowa lub naukowo-badawcza 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Suma punktów:   …………… 

 

 
II. OCENA OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR 

 

ROK 2018:  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
III. OCENA OSIĄGNIĘĆ W OBSZARZE PRACY DYDAKTYCZNEJ 

 

ROK 2018:  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 
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ROK 2019:  

 

B. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA      
Liczba 

punktów 

1. Autorstwo podręcznika akademickiego 
 

 

2. Autorstwo rozdziału w podręczniku akademickim  
 

 

3. Redakcja podręcznika akademickiego 
 

 

4. Nieodpłatne wykłady za granicą  
 

 

 

a) w ramach programu ERASMUS (zrealizowanych co najmniej 8 godz. 

tygodniowo) 
 

b) w ramach programu CEEPUS (zrealizowanych co najmniej 6 godz. 

tygodniowo) 
 

c) w ramach innych programów lub umów bilateralnych zawartych z UE                      

w Katowicach 
 

5. Wyróżniona praca doktorska/dyplomowa – dla promotora pracy 
 

 

6. 
Kierowanie projektem dydaktycznym realizowanym w ramach programów Unii 

Europejskiej  (jeden raz w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 
 

7. 
Koordynowanie z ramienia UE europejskimi projektami dydaktycznymi (jeden raz               

w okresie realizacji w roku uzyskania projektu) 
 

8. 
Udział w charakterze członka jury w olimpiadach dydaktycznych, międzynarodowych      

i krajowych  
 

9. 

Ocena pracy dydaktycznej pracownika, dokonana przez studentów                                   

i doktorantów (stosunek uzyskanej oceny do średniej wydziałowej wynoszącej ……. 

pkt)  

(od..do..) - … pkt 

(od..do..) - … pkt 

(od..do..) - … pkt 

(od..do..) - … pkt 

(od..do..) - … pkt 

 

 

  Inna ważna działalność dydaktyczna 

 

 

 

 

 

 

                   Suma punktów:   …….……… 
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IV. OCENA OSIĄGNIĘĆ W OBSZARZE PRACY ORGANIZACYJNEJ 

 

ROK 2018:  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ROK 2019:  

 

C. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 
Liczba 

punktów 

1. 
Czynny udział w akcji promocyjno-rekrutacyjnej (np. spotkania wyjazdowe                              

w szkołach) w celu pozyskania kandydatów na studia – na pisemny wniosek rektora 
 

2.   
Pełnienie z wyboru funkcji w gremiach naukowych i innych akademickich (w sumie dla 

jednego pracownika nie więcej niż 18 pkt.) 
 

 

a) międzynarodowych   

b) ogólnopolskich   

c) regionalnych   

3.  
Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) czasopism 

naukowych (w sumie dla jednego pracownika nie więcej niż 6 pkt.) 
 

 
a) międzynarodowych   

b) ogólnopolskich   

4. 
Członkostwo pracowników w zespołach eksperckich powołanych przez organy                           

i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe 
 

5. Opieka nad gościem zagranicznym zgodnie z harmonogramem pobytu   

6. 
Organizowanie olimpiad dydaktycznych lub językowych, międzynarodowych                            

i krajowych  
 

7. 
Wypowiedzi eksperckie dla mediów (zgłoszone do Rzecznika Prasowego i/lub 

umówione przez Rzecznika)  
 

 

  Inna ważna działalność organizacyjna  

 

 

 

 

 

 

                  Suma punktów:    …….……… 
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V. OGÓLNA POSTAWA PRACOWNIKA 

 

 

Czy dotychczasowe postępowanie pracownika świadczy o przestrzeganiu prawa autorskiego i praw 

pokrewnych?  

 Tak  Nie 

 

 
Czy dotychczasowe postępowanie pracownika świadczy o przestrzeganiu prawa własności przemysłowej?  

 Tak  Nie  Nie dotyczy 

 

 
Zachowania pracownika, w okresie od ostatniej oceny, zasługujące na wyróżnienie, np. dyspozycyjność 

czasowa: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………… 

 
Uwagi (w tym zastrzeżenia) przełożonego dotyczące zachowań pracownika w okresie od ostatniej oceny:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wskazówki przełożonego w sprawie doskonalenia zachowań pracownika:  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................  

 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE  

 

Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą wpłynąć na ocenę okresową zostały zamieszczone w załączniku       

nr ......  

 

VII. SYNTETYCZNA OCENA KOŃCOWA  

 

Po rozmowie oceniającej z pracownikiem, w której dokładnie omówiono wszystkie punkty powyższego 

kwestionariusza, przełożony wystawia podwładnemu:  

 

(ocenę proszę wybrać z poniżej zamieszczonych propozycji) 

 

 
Ocenę wyróżniającą – Wszystkie osiągnięcia pracownika ocenia się na poziomie znacznie powyżej 

oczekiwań wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. Pracownik wyraźnie wyróżnia się na tle 

innych członków zespołu. Jego postawę i zachowania można przyjmować za wzór. Umowę o pracę 

należy bezspornie przedłużyć. Pracownik może być uwzględniony w rezerwie kadrowej Uczelni.      

W szczególnych przypadkach można rozważyć jego wyróżnienie. 

 

 
Ocenę bardzo dobrą – Osiągnięcia pracownika ocenia się na poziomie powyżej oczekiwań 

wynikających z zajmowanego stanowiska pracy. Pracownik wyróżnia się na tle innych członków 

zespołu. Umowę o pracę należy zdecydowanie przedłużyć.  
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Ocenę dobrą – Niektóre osiągnięcia pracownika ocenia się na poziomie przewyższającym 

wymagania danego stanowiska pracy. Umowę o pracę należy przedłużyć. Dalsze wysiłki 

pracownika na rzecz rozwoju pozostałych umiejętności umożliwią w przyszłości zakwalifikowanie 

go do grupy najlepszych.  

 

 
Ocenę dostateczną – Osiągnięcia pracownika ocenia się na poziomie spełniającym wymagania 

związane z zajmowanym stanowiskiem pracy. Pracownik wykazuje właściwą postawę i realizuje 

wyznaczone zadania. Umowa o pracę powinna być przedłużona, ale wnioski z oceny oraz 

sformułowane zalecenia powinny pomóc w osiągnięciu wyższej oceny w następnym okresie.  

 

 
Ocenę niedostateczną (negatywną) – Osiągnięcia pracownika ocenia się na poziomie 

odbiegającym od wymagań przyjętych dla danego stanowiska pracy albo sposób wypełniania 

obowiązków przez pracownika odbiega od oczekiwań przełożonego. W tej sytuacji zachodzą 

przesłanki do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. Umowa o pracę może być warunkowo 

przedłużona, ale wymagana jest znaczna i natychmiastowa zmiana postawy/zachowań w celu 

poprawy efektów pracy.  
 

 

Uzasadnienie oceny lub sąd wartościujący postawy pracownika sformułowany przez przełożonego:  
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ocenę wystawił …………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko oceniającego, data oceny i podpis oceniającego  

 

 

 
VIII. ZADANIA DO WYKONANIA W OKRESIE DO NASTĘPNEJ OCENY: 
 

1. Działalność naukowa i naukowo-badawcza:  

 

1) ……………………………………………….....…………………………………………………. 

2) …………………………………………………………..………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………..……………………………… 

4) ………………………………………………………………………………..…………………… 

5) …………………………………………………………………………………………..………… 

 

2. Działalność dydaktyczna: 

 

1) ……………………………………...………………………..……………………………………. 

2) …………………………………………………..………………………………………………… 

3) …………………………………………………..………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………..……………………………………… 

5) ……………………………………………………..……………………………………………… 
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3. Działalność organizacyjna:  

 

1) ……………………………………...……………………..………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………..…………………………… 

3) …………………………………………………………………………………..………………… 

4) ………………………………………………………………..…………………………………… 

5) …………………………………………………………………………..………………………… 

 

 

 

                                                                                                    ..........................................................  
                                                                                                                                                          data i podpis oceniającego 
 

 

 

IX. POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA PRZEZ PRZEŁOŻONEGO ROZMOWY 

OCENIAJĄCEJ, PRZEKAZANIA PRACOWNIKOWI INFORMACJI O OCENIE 

KOŃCOWEJ ORAZ POWIADOMIENIA GO O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA SIĘ OD 

OCENY W KAŻDYM JEJ PUNKCIE 

 

 

Potwierdzam, że została przeprowadzona ze mną rozmowa oceniająca i powiadomiono mnie o wystawionej 

ocenie końcowej oraz prawie do odwołania się od oceny w każdym jej punkcie. 

  

 

 

 

 

 

...........................................................  
data i podpis ocenianego pracownika

3 
 

 

 

                                                 
3
 Zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,  

   podpis stanowi jedynie potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentu, a nie akceptacji oceny. 


