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KWESTIONARIUSZ EWALUACJI  

PRACOWNIKA DYCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O SZTUCE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.  

TYP A: PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM DOKTORA 

HABILITOWANEGO  

Ocena za lata .................. 

 

I. Ankieta samooceny (wypełnia pracownik) 

 

Imię  

Nazwisko  

Stopień / tytuł naukowy  

Instytut / Katedra  

Zakład  

 

A. Publikacje  

 
 Punkty  

Uwagi 

Komisji 

1 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – punktacja wg rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej 

  

2 Autorstwo monografii naukowej – punktacja wg rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej 

  

3 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej – punktacja wg rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

  

4 Redakcja naukowa monografii naukowej - punktacja wg rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

  

5  Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych: 

  a) redaktor naczelny – liczba punktów przypisana publikacji w danym 

czasopiśmie według bieżącego wykazu ministra 

  

  b) członkostwo redakcji – 1/3 liczby punktów przypisanych publikacji w 

danym czasopiśmie według bieżącego wykazu ministra 

  

6 Recenzje wydawnicze: 2 punkty za recenzję artykułu lub rozdziału, za recenzję 

wydawniczą książki 10% wartości punktowej monografii. 

  

7 Recenzje drukowane: 30% wartości punktowej czasopisma według bieżącego 

wykazu MNiSW 

  

8 Inna działalność naukowa – do 20 punktów*   

 Razem   
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Do oceny należy zgłosić 2 N publikacji, gdzie N = liczbie lat objętych oceną, z wyjątkiem sytuacji opisanych w 

uchwale senatu, paragraf… . Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej publikacji w formie 

załącznika z podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

* Np. ekspertyzy archeologiczne, konserwatorskie i inna działalność właściwa dla danej dyscypliny. 

Wartość końcowa parametru: A = (1+2+…8) x 0,075 = ….. 

B. Projekty badawcze 

  Punkty Uwagi 

Komisji 

1. Międzynarodowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe: 

  a) koordynator projektu od 1 mln euro – 25 pkt.   

  b) koordynator projektu poniżej 1 mln euro – 20 pkt.   

c) koordynator polskiego zespołu projektu – 15 pkt.   

d) uczestnik projektu – 10 pkt.   

2. Krajowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe  

  a) koordynator projektu od 1 mln zł – 20 pkt.   

  b) koordynator projektu poniżej 1 mln zł – 15 pkt.   

  c) uczestnik projektu – 5 pkt.   

3. Kierownik projektu wewnątrzuniwersyteckiego (granty dla młodej kadry) – 3 pkt.   

4. Aplikowanie o grant z oceną pozytywną (bez przyznania środków) – 

międzynarodowy – 10 pkt., krajowy – 5 pkt. 

  

Razem:   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej projektów w formie załącznika z podziałem na 

poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru: B = (1+2+3+4) x 0,1 = ….. 

 

C. Udział w życiu naukowym 

  Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Udział w pracach stowarzyszeń naukowych   

a) członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PAN i PAU – 50 pkt.   

b) członkostwo z wyboru w zagranicznych akademiach nauk – 50 pkt.   

c) członkostwo z wyboru w zagranicznych towarzystwach naukowych – 20 pkt.   

przewodniczący komitetu PAN i PAU – 15 pkt.   
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d) członkostwo z wyboru w komitetach nauk PAN i PAU oraz w CKdsSiTN, NCN i KEJN – 

do 10 pkt. 

  

e) prace w zespołach przy komitetach PAN i PAU – 5 pkt.   

f) przewodniczący lub członek zarządu towarzystwa naukowego – 5 pkt.   

2. Międzynarodowe konferencje naukowe (język obrad inny niż polski): 

  a) kierownik naukowy konferencji – 25 pkt.   

  b) wygłoszony referat – 7 pkt.   

 c) prezentacja posterów – 3 pkt   

 d) udział w organizacji konferencji – do 10 punktów   

3. Krajowe konferencje naukowe:  

  a) kierownik naukowy konferencji – 15 pkt.   

  b) wygłoszony referat – 5 pkt.   

 c) prezentacja posterów – 2 pkt   

 d) udział w organizacji konferencji – do 5 punktów   

 

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej przynależności i projektów w formie załącznika z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru: C = (1+2+3) x 0,05 = ….. 

 

D. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Uzyskanie tytułu naukowego profesora – 50 pkt.   

2. Uzyskanie stanowiska profesora (fullprofessor) na uczelni zagranicznej – 50 pkt.   

3. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego – 40 pkt.   

4.  Wypromowanie pracy doktorskiej – 20 pkt.   

5. Recenzja dorobku do tytułu doktora honoris causa – 10 punktów   

6. Recenzja dorobku do tytułu naukowego – 10 pkt.   

7. Recenzja pracy habilitacyjnej – 8 pkt.    

8. Recenzja pracy doktorskiej – 5 pkt.    

9. Przewodniczenie komisji habilitacyjnej i profesorskiej – do 5 punktów   

10. Staż zagraniczny (nie krótszy niż 2 tygodnie) – do 10 pkt.   

Razem   
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Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć, wypromowanych prac i odbytych staży z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru D = (1+2+3+…10) x 0,1 = ….. 

 

E. Dydaktyka 

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Opracowanie programu nauczania kierunku studiów – 25 pkt.   

2. Opracowanie programu nauczania specjalności – 15 pkt.   

3. Uruchomienie studiów podyplomowych wraz z opracowaniem programu 

kształcenia – 15 pkt. 

  

4. Praca w Komisji jakości kształcenia – do 5 punktów   

5. Kierowanie studiami podyplomowymi – do 3 pkt   

6. Kierowanie studiami doktoranckimi – do 5 pkt.   

7. Koordynacja zajęć w ramach specjalności, modułów edukacyjnych – do 5 pkt.   

8. Koordynatorprogramu ERASMUS i MISH – do 6 pkt.   

9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) w języku obcym oraz 

zagraniczne wykłady gościnne (wraz z wyjazdami dydaktycznymi ERASMUS) – do 10 

pkt. 

  

10. Zgłoszenie zajęć fakultatywnych – po 1 pkt za zajęcia   

11. Opiekun roku lub indywidualnego toku studiów – 2 pkt.   

12. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego – do 3 pkt   

13. Liczba wypromowanych prac licencjackich w okresie oceny (po 0,5 punkta za 

pracę, do 10 punktów) 

  

14. Liczba wypromowanych prac magisterskich w okresie oceny (po 1 punkcie za 

pracę, do 15 punktów) 

  

15. Ocena jakości prowadzonych zajęć (wypełnia przełożony z wykorzystaniem 

ankiet studenckich) – do 10 pkt. 

  

16. Liczba godzin przepracowanych powyżej pensum w okresie oceny (po 2 punkty za 

każde 30 godzin). 

  

17. Inne działania na rzecz dydaktyki – do 10 punktów   

Razem   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć, wypromowanych prac i pełnionych funkcji z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie, potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika.  

Wartość końcowa parametru dla grupy 1 ocenianych: E = (1+2+3+…17) x 0,30 = ….. 
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F. Działalność organizacyjna 

 Punkty 

przypisane 

Uwagi 

Komisji 

1. Pełnienie funkcji*: 

a) rektora- do 50 pkt., prorektora- do 25 pkt.   

  b) dziekana- do 25 pkt., prodziekana – do 18 pkt.   

  c) przewodniczący rady dyscypliny naukowej - do 22 pkt., zastępcy – do 16 pkt.   

  d) dyrektora (kierownik katedry) – do 18 pkt., wice-dyrektora – do 12 pkt.   

  e) kierownika zakładu / pracowni – do 5 pkt.   

2. Członek Senatu (z wyboru) – 5 pkt.   

3. Członek Rady Wydziału i Instytutu (z wyboru) – 3 punkty   

4. Udział w pracach Komisji Senackiej – 3 pkt.   

5. Udział w pracach komisji rektorskich, wydziałowych i instytutowych do 3 punktów   

6. Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej – do 5 pkt.   

7. Inne formy zaangażowania – po 1 pkt.**   

Razem:   

* w przypadku oceny pracowników pełniących funkcje kierownicze (punkt 1), zgodnie ze Statutem UWr.: 
„należy ocenić dodatkowo, czy stwarzają oni należyte warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego podległym 
im pracownikom oraz pozyskiwania i realizowania projektów badawczych finansowanych ze środków 
pozauczelnianych” (paragraf 112, ustęp 7). 
** Np. udział w działalności popularyzatorskiej firmowanej przez UWr. (Festiwal Nauki, Noc Muzeum itp.) 
 
Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej pełnionych funkcji i/lub innych aktywności na rzecz 

Uczelni, przy czym wykaz tych ostatnich powinien być potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. W 

przypadku pełnienia funkcji kierowniczych należy podać osiągnięcia w zakresie podlegających ocenie działań 

wskazanych w Statucie UWr.  

Wartość końcowa parametru F = (1+2+3+...7) x 0,1 = ….. 

 

G. Nagrody i inne formy aktywności  

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Doktorat honorowy – 100 pkt.   

2. Naukowe nagrody międzynarodowe – do 50 pkt.   

3. Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 30 pkt.   

4. Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – 30 pkt. w podziale na liczbę 

osób w zespole 

  

5. Odznaczenia państwowe i resortowe – do 20 pkt.   
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6. Udział z wyboru w pracach PKA i pracach na rzecz PKA – do 5 pkt   

7. Inne rodzaje nagród i form aktywności (związanych z życiem naukowym i 

kulturalnym – także popularyzacja nauki) – do 20 pkt.* 

  

Razem    

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć z podziałem na poszczególne grupy 

poddawane ocenie potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. przypadku punktu 6 wykaz powinien 

zawierać krótkie uzasadnienie przyznanej przez ocenianego punktacji. 

* na przykład organizacja wystaw muzealnych 

Wartość końcowa parametruG = (1+2+3…+7) x 0,05 = ….. 
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II. Sugerowana ocena kierownika jednostki: 

Liczba punktów z działów A-C: 

Liczba punktów z działów E-F: 

Uzyskany wynik całościowy (A+B+C+…G) = ….. 

Przedział punktów w obrębie jednostki organizacyjnej  

   

 Przedział wyniku  

całościowego 

10% najwyższych wyników pozytywnych  

40 % najwyższych wyników pozytywnych  

60 % pozostałych wyników pozytywnych  

 

Skala oceny dla grupy 1 (dla oceny 4-letniej, wskaźnik A proporcjonalnie obniżany przy krótszym okresie oceny):  

wyróżniający – 10 % najwyższych wyników pozytywnych, wartość A+B+C powyżej 70 punktów 

bardzo dobry – 40% najwyższych wyników pozytywnych z A+B+C o wartości 51-70 punktów 

dobry – 60% rosnących wyników pozytywnych oceny, liczonych od najniższej wartości pozytywnej, oraz oceniani z 

wynikiem pozytywnym, wykazujący w ankiecie wartość A+B+C między 40 a 50 punktów  

ocena negatywna – osoby oceniane wykazujące w ankiecie co najmniej jedną z dwóch wartości: wartość A+B+C 

poniżej 40 punktów, wartość E+F równe lub mniejsze niż 10 (wartość parametru E niezależna od długości czasu 

objętego oceną z wyłączeniem punktów 10-12). 

Sugerowana ocena z uzasadnieniem: 

 

 

 

 

Podpis pracownika    Podpis kierownika Jednostki 

………............................                  ............................................................ 
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III. Ostateczna ocena w grupie wyników zebranych w jednostce ocenianego i jej uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Przewodniczący Komisji)                                                   …………………………………… 

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

          (Członkowie Komisji) 
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KWESTIONARIUSZ EWALUACJI  

PRACOWNIKA DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O SZTUCE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.  

TYP B: PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI Z TYTUŁEM MAGISTRA LUB STOPNIEM DOKTORA 

Ocena za lata .................. 

 

I. Ankieta samooceny (wypełnia pracownik) 

 

Imię  

Nazwisko  

Stopień / tytuł naukowy  

Instytut / Katedra  

Zakład  

 

A. Publikacje  

 
 Punkty  

Uwagi 

Komisji 

1 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – punktacja wg rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej 

  

2 Autorstwo monografii naukowej – punktacja wg rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej 

  

3 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej – punktacja wg rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

  

4 Redakcja naukowa monografii naukowej - punktacja wg rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

  

5  Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych: 

  a) redaktor naczelny – liczba punktów przypisana publikacji w danym 

czasopiśmie według bieżącego wykazu ministra 

  

  b) członkostwo redakcji – 1/3 liczby punktów przypisanych publikacji w 

danym czasopiśmie według bieżącego wykazu ministra 

  

6 Recenzje wydawnicze: 2 punkty za recenzję artykułu lub rozdziału, za recenzję 

wydawniczą książki 10% wartości punktowej monografii. 

  

7 Recenzje drukowane: 30% wartości punktowej czasopisma według bieżącego 

wykazu MNiSW 

  

8 Inna działalność naukowa – do 20 punktów*   
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 Razem   

 

Do oceny należy zgłosić 2 N publikacji, gdzie N = liczbie lat objętych oceną, z wyjątkiem sytuacji opisanych w 

uchwale senatu, paragraf… . Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej publikacji w formie 

załącznika z podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

* Np. ekspertyzy archeologiczne, konserwatorskie i inne prace właściwe dla danej dyscypliny. 

Wartość końcowa parametruA = (1+2+…14) x 0,30 = ….. 

B. Projekty badawcze 

  Punkty Uwagi 

Komisji 

1. Międzynarodowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe: 

  a) koordynator projektu powyżej 1 mln euro – 25 pkt.   

  b) koordynator projektu poniżej 1 mln euro – 20 pkt.   

c) koordynator polskiego zespołu projektu – 15 pkt.   

d) uczestnik projektu – 10 pkt.   

2. Krajowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe  

  a) koordynator projektu powyżej 1 mln zł – 20 pkt.   

  b) koordynator projektu poniżej 1 mln zł – 15 pkt.   

  c) uczestnik projektu – 5 pkt.   

3. Kierownik projektu wewnątrzuniwersyteckiego (granty dla młodej kadry) – 3 pkt.   

4. Aplikowanie o grant z oceną pozytywną (bez przyznania środków) – 

międzynarodowy – 10 pkt., krajowy – 5 pkt. 

  

Razem:   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej projektów w formie załącznika z podziałem na 

poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametruB = (1+2+4) x 0,1 = ….. 

 

C. Udział w życiu naukowym 

  Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Udział w pracach stowarzyszeń naukowych   

a) członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PAN i PAU – 50 pkt.   

b) członkostwo z wyboru w zagranicznych akademiach nauk – 50 pkt.   

c) członkostwo z wyboru w zagranicznych towarzystwach naukowych – 20 pkt.   
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d) przewodniczący komitetu PAN i PAU – 15 pkt.   

e) członkostwo z wyboru w komitetach nauk PAN i PAU oraz w CKdsSiTN, NCN i KEJN – 

do 10 pkt. 

  

f) prace w zespołach przy komitetach PAN i PAU – 5 pkt.   

g) przewodniczący lub członek zarządu towarzystwa naukowego – 5 pkt.   

2. Międzynarodowe konferencje naukowe (język obrad inny niż polski): 

  a) kierownik naukowy konferencji – 25 pkt.   

  b) wygłoszony referat – 7 pkt.   

 c) prezentacja posterów – 3 pkt   

 d) udział w organizacji konferencji – do 10 punktów   

3. Krajowe konferencje naukowe:  

  a) kierownik naukowy konferencji – 15 pkt.   

  b) wygłoszony referat – 5 pkt.   

 c) prezentacja posterów – 2 pkt   

 d) udział w organizacji konferencji – do 5 punktów   

 

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej przynależności i projektów w formie załącznika z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru C = (1+2+3) x 0,1 = ….. 

D. Dydaktyka 

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Opracowanie programu nauczania kierunku studiów – 25 pkt.   

2. Opracowanie programu nauczania specjalności – 15 pkt.   

3. Uruchomienie studiów podyplomowych wraz z opracowaniem programu 

kształcenia – 15 pkt. 

  

4. Praca w Komisji jakości kształcenia – do 5 punktów   

5. Kierowanie studiami podyplomowymi – do 3 pkt   

6. Kierowanie studiami doktoranckimi – do 5 pkt.   

7. Koordynacja zajęć w ramach specjalności, modułów edukacyjnych – do 5 pkt.   

8. Koordynatorprogramu ERASMUS i MISH – do 6 pkt.   

9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) w języku obcym oraz 

zagraniczne wykłady gościnne (wraz z wyjazdami dydaktycznymi ERASMUS) – do 10 

pkt. 
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10. Zgłoszenie zajęć fakultatywnych – po 1 pkt za zajęcia   

11. Opiekun roku lub indywidualnego toku studiów – 2 pkt.   

12. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego – do 3 pkt   

13. Liczba wypromowanych prac licencjackich w okresie oceny (po 0,5 punkta za 

pracę, do 10 punktów) 

  

14. Liczba wypromowanych prac magisterskich w okresie oceny (po 1 punkcie za 

pracę, do 15 punktów) 

  

15. Ocena jakości prowadzonych zajęć (wypełnia przełożony z wykorzystaniem 

ankiet studenckich) – do 10 pkt. 

  

16. Liczba godzin przepracowanych powyżej pensum w okresie oceny (po 2 punkty za 

każde 30 godzin). 

  

17. Inne działania na rzecz dydaktyki – do 10 punktów   

Razem   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć, wypromowanych prac i pełnionych funkcji z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie, potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika.  

Wartość końcowa parametru E = (1+2+3+…17) x 0,35 = ….. 

F. Działalność organizacyjna 

 Punkty 

przypisane 

Uwagi 

Komisji 

1. Pełnienie funkcji*: 

  a) dyrektora (kierownik katedry) – do 18 pkt., wice-dyrektora – do 12 pkt.   

  b) kierownika zakładu / pracowni – do 5 pkt.   

2. Członek Rady Wydziału i Instytutu (z wyboru) – 3 punkty   

3. Udział w pracach komisjirektorskiej, wydziałowej i instytutowej - do 3 punktów   

4. Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej – do 5 pkt.   

5. Inne formy zaangażowania – po 1 pkt.**   

Razem:   

* w przypadku oceny pracowników pełniących funkcje kierownicze (punkt 1), zgodnie ze Statutem UWr.: 
„należy ocenić dodatkowo, czy stwarzają oni należyte warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego podległym 
im pracownikom oraz pozyskiwania i realizowania projektów badawczych finansowanych ze środków 
pozauczelnianych” (paragraf 112, ustęp 7). 
** Np. udział w działalności popularyzatorskiej firmowanej przez UWr. (Festiwal Nauki, Noc Muzeum itp.) 
 
Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej pełnionych funkcji i/lub innych aktywności na rzecz 

Uczelni, przy czym wykaz tych ostatnich powinien być potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. W 

przypadku pełnienia funkcji kierowniczych należy podać osiągnięcia w zakresie podlegających ocenie działań 

wskazanych w Statucie UWr.  

Wartość końcowa parametru dla grupy 1 ocenianych: F = (1+2+3+...5) x 0,1 = ….. 
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G. Nagrody i inne formy aktywności  

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Doktorat honorowy – 100 pkt.   

2. Naukowe nagrody międzynarodowe – do 50 pkt.   

3. Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 30 pkt.   

4. Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – 30 pkt. w podziale na liczbę 

osób w zespole 

  

5. Odznaczenia państwowe i resortowe – do 20 pkt.   

6. Udział z wyboru w pracach PKA i pracach na rzecz PKA – do 5 pkt   

7. Inne rodzaje nagród i form aktywności (związanych z życiem naukowym i 

kulturalnym – także popularyzacja nauki) – do 20 pkt.* 

  

Razem    

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć z podziałem na poszczególne grupy 

poddawane ocenie potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. przypadku punktu 6 wykaz powinien 

zawierać krótkie uzasadnienie przyznanej przez ocenianego punktacji. 

* na przykład organizacja wystaw muzealnych 

Wartość końcowa parametru dla grup 1 ocenianych: G = (1+2+3+4+5+6+7) x 0,05 = ….. 
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II. Sugerowana ocena kierownika jednostki. 

Liczba punktów z działu A-C: 

Liczba punktów z działów E-F: 

Uzyskany wynik całościowy (A+B+C+…G) = ….. 

Przedział punktów w obrębie jednostki organizacyjnej  

   

 Przedział wyniku  

całościowego 

10% najwyższych wyników pozytywnych  

40 % najwyższych wyników pozytywnych  

60 % pozostałych wyników pozytywnych  

 

Skala oceny (dla oceny 4-letniej, wskaźnik A proporcjonalnie obniżany przy krótszym okresie oceny):  

wyróżniający – 10 % najwyższych wyników pozytywnych, wartość A+B+C powyżej 70 punktów 

bardzo dobry – 40% najwyższych wyników pozytywnych z A+B+C o wartości 51-70 punktów 

dobry – 60% rosnących wyników pozytywnych oceny, liczonych od najniższej wartości pozytywnej, oraz 

oceniani z wynikiem pozytywnym, wykazujący w ankiecie wartość A+B+C między 40 a 50 punktów  

ocena negatywna – osoby oceniane wykazujące w ankiecie przynajmniej jedną z dwóch wartości: wartość 

A+B+C poniżej 40 punktów, wartość E+F równe lub mniejsze niż 10 (wartość parametru E niezależna od 

długości czasu objętego oceną z wyłączeniem punktów 10-12). 

 

Podpis pracownika    Poświadczenie Kierownika Jednostki 

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

  



15 

 

 15 

 

III. Ostateczna ocena w grupie wyników zebranych w jednostce (wypełnia Komisja Wydziałowa) i 

jej uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Przewodniczący Komisji)                                                   …………………………………… 

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

          (Członkowie Komisji) 
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KWESTIONARIUSZ EWALUACJI  

PRACOWNIKA DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O SZTUCE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.  

TYP C: PRACOWNICY NAUKOWI 

Ocena za lata .................. 

 

 

 

I. Ankieta samooceny (wypełnia pracownik) 

 

Imię  

Nazwisko  

Stopień / tytuł naukowy  

Instytut / Katedra  

Zakład  

 

A. Publikacje  

 
 Punkty  

Uwagi 

Komisji 

1 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – punktacja wg rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej 

  

2 Autorstwo monografii naukowej – punktacja wg rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej 

  

3 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej – punktacja wg rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

  

4 Redakcja naukowa monografii naukowej - punktacja wg rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

  

5  Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych: 

  a) redaktor naczelny – liczba punktów przypisana publikacji w danym 

czasopiśmie według bieżącego wykazu ministra 

  

  b) członkostwo redakcji – 1/3 liczby punktów przypisanych publikacji w 

danym czasopiśmie według bieżącego wykazu ministra 

  

6 Recenzje wydawnicze: 2 punkty za recenzję artykułu lub rozdziału, za recenzję 

wydawniczą książki 10% wartości punktowej monografii.  
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7 Recenzje publikowane: 30% wartości punktowej czasopisma według list 

MNiSW 

  

8 Inna działalność naukowa – do 5 punktów*   

 Razem   

Do oceny należy zgłosić 2 N publikacji, gdzie N = liczbie lat objętych oceną, z wyjątkiem sytuacji opisanych w 

uchwale senatu, paragraf… . Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej publikacji w formie 

załącznika z podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

* Np. ekspertyzy archeologiczne, konserwatorskie i inne prace właściwe dla danej dyscypliny. 

Wartość końcowa parametru A = (1+2+…8) x 0,1 = ….. 

 

B. Projekty badawcze 

  Punkty Uwagi 

Komisji 

1. Międzynarodowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe: 

  a) koordynator projektu od 1 mln euro – 25 pkt.   

  b) koordynator projektu poniżej 1 mln euro – 20 pkt.   

c) koordynator polskiego zespołu projektu – 15 pkt.   

d) uczestnik projektu – 10 pkt.   

2. Krajowe projekty badawcze i badawczo-rozwojowe  

  a) koordynator projektu od 1 mln zł – 20 pkt.   

  b) koordynator projektu poniżej 1 mln zł – 15 pkt.   

  c) uczestnik projektu – 5 pkt.   

3. Kierownik projektu wewnątrzuniwersyteckiego (granty dla młodej kadry) – 3 pkt.   

4. Aplikowanie o grant z oceną pozytywną (bez przyznania środków) – 

międzynarodowy – 10 pkt., krajowy – 5 pkt. 

  

Razem:   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej projektów w formie załącznika z podziałem na 

poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru B = (1+2+4) x 0,15 = ….. 

 

C. Udział w życiu naukowym 

  Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Udział w pracach stowarzyszeń naukowych   

a) członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne w PAN i PAU – 50 pkt.   
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b) członkostwo z wyboru w zagranicznych akademiach nauk – 50 pkt.   

c) członkostwo z wyboru w zagranicznych towarzystwach naukowych – 20 pkt.   

przewodniczący komitetu PAN i PAU – 15 pkt.   

d) członkostwo z wyboru w komitetach nauk PAN i PAU oraz w CKdsSiTN, NCN i KEJN – 

do 10 pkt. 

  

e) prace w zespołach przy komitetach PAN i PAU – 5 pkt.   

f) przewodniczący lub członek zarządu towarzystwa naukowego – 5 pkt.   

2. Międzynarodowe konferencje naukowe (język obrad inny niż polski): 

  a) kierownik naukowy konferencji – 25 pkt.   

  b) wygłoszony referat – 7 pkt.   

 c) prezentacja posterów – 3 pkt   

 d) udział w organizacji konferencji – do 10 punktów   

3. Krajowe konferencje naukowe:  

  a) kierownik naukowy konferencji – 15 pkt.   

  b) wygłoszony referat – 5 pkt.   

 c) prezentacja posterów – 2 pkt   

 d) udział w organizacji konferencji – do 5 punktów   

 

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej przynależności i projektów w formie załącznika z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru C = (1+2+3) x 0,05 = ….. 

 

D. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej 

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Uzyskanie tytułu naukowego profesora – 50 pkt.   

2. Uzyskanie stanowiska profesora (fullprofessor) na uczelni zagranicznej – 50 pkt.   

3. Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego – 40 pkt.   

4.  Wypromowanie pracy doktorskiej – 20 pkt.   

5. Recenzja dorobku do tytułu doktora honoris causa – 10 punktów   

6. Recenzja dorobku do tytułu naukowego – 10 pkt.   

7. Recenzja pracy habilitacyjnej – 8 pkt.    

8. Recenzja pracy doktorskiej – 5 pkt.    
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9. Przewodniczenie komisji habilitacyjnej i profesorskiej – do 5 punktów   

10. Staż zagraniczny (nie krótszy niż 2 tygodnie) – do 10 pkt.   

Razem   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć, wypromowanych prac i odbytych staży z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie. 

Wartość końcowa parametru D = (1+2+3+…10) x 0,2 = ….. 

 

 

F. Działalność organizacyjna 

 Punkty 

przypisane 

Uwagi 

Komisji 

1. Pełnienie funkcji*: 

  a) rektora - do 50 pkt., prorektora - do 25 pkt.   

  b) dziekana - do 25 pkt., prodziekana – do 18 pkt.   

  c) przewodniczącego rady dyscypliny naukowej - do 22 pkt., zastępcy – do 16 pkt.   

  d) dyrektora (kierownik katedry) – do 18 pkt., wice-dyrektora – do 12 pkt.   

  e) kierownika zakładu / pracowni – do 5 pkt.   

2. Członek Senatu (z wyboru) – 5 pkt.   

3. Członek Rady Wydziału i Instytutu (z wyboru) – 3 punkty   

4. Udział w pracach Komisji Senackiej – 3 pkt.   

5. Udział w pracach komisji wydziałowych i instytutowych do 3 punktów   

6. Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej – do 5 pkt.   

7. Inne formy zaangażowania – po 1 pkt.**   

Razem:   

* w przypadku oceny pracowników pełniących funkcje kierownicze (punkt 1), zgodnie ze Statutem UWr.: 
„należy ocenić dodatkowo, czy stwarzają oni należyte warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego podległym 
im pracownikom oraz pozyskiwania i realizowania projektów badawczych finansowanych ze środków 
pozauczelnianych” (paragraf 112, ustęp 7). 
** Np. udział w działalności popularyzatorskiej firmowanej przez UWr. (Festiwal Nauki, Noc Muzeum itp.) 
 
Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej pełnionych funkcji i/lub innych aktywności na rzecz 

Uczelni, przy czym wykaz tych ostatnich powinien być potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. W 

przypadku pełnienia funkcji kierowniczych należy podać osiągnięcia w zakresie podlegających ocenie działań 

wskazanych w Statucie UWr.  

Wartość końcowa parametru F = (1+2+3+...7) x 0,1 = ….. 
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G. Nagrody i inne formy aktywności  

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Doktorat honorowy – 100 pkt.   

2. Naukowe nagrody międzynarodowe – do 50 pkt.   

3. Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 30 pkt.   

4. Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – 30 pkt. w podziale na liczbę 

osób w zespole 

  

5. Odznaczenia państwowe i resortowe – do 20 pkt.   

6. Udział z wyboru w pracach PKA i pracach na rzecz PKA – do 5 pkt   

7. Inne rodzaje nagród i form aktywności (związanych z życiem naukowym i 

kulturalnym – także popularyzacja nauki) – do 20 pkt.* 

  

Razem    

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć z podziałem na poszczególne grupy 

poddawane ocenie potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. przypadku punktu 6 wykaz powinien 

zawierać krótkie uzasadnienie przyznanej przez ocenianego punktacji. 

* na przykład organizacja wystaw muzealnych 

Wartość końcowa parametru G = (1+2+3…+7) x 0,1 = ….. 
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I. Sugerowana ocena kierownika jednostki. 

Liczba punktów z działu A-C: 

Liczba punktów z działów D-F: 

Uzyskany wynik całościowy (A+B+C+…G) = ….. 

Przedział punktów w obrębie jednostki organizacyjnej  

   

 Przedział wyniku  

całościowego 

10% najwyższych wyników pozytywnych  

40 % najwyższych wyników pozytywnych  

60 % pozostałych wyników pozytywnych  

 

Skala oceny (dla oceny 4-letniej, wskaźnik A proporcjonalnie obniżany przy krótszym okresie oceny):  

wyróżniający – 10 % najwyższych wyników pozytywnych, wartość A-C powyżej 70 punktów 

bardzo dobry – 40% najwyższych wyników pozytywnych z A-C o wartości 51-70 punktów 

dobry – 60% rosnących wyników pozytywnych oceny, liczonych od najniższej wartości pozytywnej, oraz 

oceniani z wynikiem pozytywnym, wykazujący w ankiecie wartość A między 40 a 50 punktów  

ocena negatywna – osoby oceniane wykazujące w ankiecie jedną z dwóch lub obie wartości: wartość A-C 

poniżej 40 punktów, wartość D+F równe lub mniejsze niż 10 (wartość parametru E niezależna od długości 

czasu objętego oceną z wyłączeniem punktów 10-12). 

 

Podpis pracownika    Poświadczenie Kierownika Jednostki 

………............................                  ............................................................ 
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II. Ostateczna ocena w grupie wyników z całego (wypełnia Komisja Wydziałowa) i jej uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Przewodniczący Komisji)                                                   …………………………………… 

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

          (Członkowie Komisji) 

 

 

 

  



23 

 

 23 

KWESTIONARIUSZ EWALUACJI 

PRACOWNIKA DYSCYPLINY NAUKOWEJ NAUKI O SZTUCE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 

TYP D: PRACOWNICY DYDAKTYCZNI 

Ocena za lata .................. 

I. Ankieta samooceny (wypełnia pracownik) 

 

Imię  

Nazwisko  

Stopień / tytuł naukowy  

Instytut / Katedra  

Zakład  

 

E. Dydaktyka 

 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Opracowanie programu nauczania kierunku studiów – 25 pkt.   

2. Opracowanie programu nauczania specjalności – 15 pkt.   

3. Uruchomienie studiów podyplomowych wraz z opracowaniem programu 

kształcenia – 15 pkt. 

  

4. Praca w Komisji jakości kształcenia – do 5 punktów   

5. Kierowanie studiami podyplomowymi – do 3 pkt   

6. Kierowanie studiami doktoranckimi – do 5 pkt.   

7. Koordynacja zajęć w ramach specjalności, modułów edukacyjnych – do 5 pkt.   

8. Koordynatorprogramu ERASMUS i MISH – do 6 pkt.   

9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) w języku obcym oraz 

zagraniczne wykłady gościnne (wraz z wyjazdami dydaktycznymi ERASMUS) – do 10 

pkt. 

  

10. Zgłoszenie zajęć fakultatywnych – po 1 pkt za zajęcia   

11. Opiekun roku lub indywidualnego toku studiów – 2 pkt.   

12. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego – do 3 pkt   

13. Liczba wypromowanych prac licencjackich w okresie oceny (po 0,5 punkta za 

pracę, do 10 punktów) 

  

14. Liczba wypromowanych prac magisterskich w okresie oceny (po 1 punkcie za 

pracę, do 15 punktów) 

  

15.Udział w szkoleniach dydaktycznych – do 10 punktów   
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16. Ocena jakości prowadzonych zajęć (wypełnia przełożony z wykorzystaniem 

ankiet studenckich) – do 10 pkt. 

  

17. Liczba godzin przepracowanych powyżej pensum w okresie oceny (po 2 punkty za 

każde 30 godzin). 

  

18. Inne działania na rzecz dydaktyki – do 10 punktów   

Razem   

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć, wypromowanych prac i pełnionych funkcji z 

podziałem na poszczególne grupy poddawane ocenie, potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika.  

Wartość końcowa parametru E = (1+2+3+…18) x 0,7 = ….. 

 

F. Działalność organizacyjna 

 Punkty 

przypisane 

Uwagi 

Komisji 

1. Pełnienie funkcji*: 

  a) dyrektora (kierownik katedry) – do 18 pkt., wice-dyrektora – do 12 pkt.   

  b) kierownika zakładu / pracowni – do 5 pkt.   

2. Członek Senatu (z wyboru) – 5 pkt.   

3. Członek Rady Wydziału i Instytutu (z wyboru) – 3 punkty   

4. Udział w pracach Komisji Senackiej – 3 pkt.   

5. Udział w pracach komisji rektorskich, wydziałowych i instytutowych do 3 punktów   

6. Udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej – do 5 pkt.   

7. Inne formy zaangażowania – po 1 pkt.**   

Razem:   

* w przypadku oceny pracowników pełniących funkcje kierownicze (punkt 1), zgodnie ze Statutem UWr.: 
„należy ocenić dodatkowo, czy stwarzają oni należyte warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego podległym 
im pracownikom oraz pozyskiwania i realizowania projektów badawczych finansowanych ze środków 
pozauczelnianych” (paragraf 112, ustęp 7). 
** Np. udział w działalności popularyzatorskiej firmowanej przez UWr. (Festiwal Nauki, Noc Muzeum itp.) 
 
Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej pełnionych funkcji i/lub innych aktywności na rzecz 

Uczelni, przy czym wykaz tych ostatnich powinien być potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. W 

przypadku pełnienia funkcji kierowniczych należy podać osiągnięcia w zakresie podlegających ocenie działań 

wskazanych w Statucie UWr.  

Wartość końcowa parametru F(1+2+3…+7) x 0,15 = ….. 

 

 

G. Nagrody i inne formy aktywności  
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 Punkty  Uwagi 

Komisji 

1. Doktorat honorowy – 100 pkt.   

2. Naukowe nagrody międzynarodowe – do 50 pkt.   

3. Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 30 pkt.   

4. Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – 30 pkt. w podziale na liczbę 

osób w zespole 

  

5. Odznaczenia państwowe i resortowe – do 20 pkt.   

6. Udział z wyboru w pracach PKA i pracach na rzecz PKA – do 5 pkt   

7. Inne rodzaje nagród i form aktywności (związanych z życiem naukowym i 

kulturalnym – także popularyzacja nauki) – do 20 pkt.* 

  

Razem    

Do tabeli należy dołączyć wykaz uwzględnionych w niej osiągnięć z podziałem na poszczególne grupy 

poddawane ocenie potwierdzony przez bezpośredniego zwierzchnika. przypadku punktu 6 wykaz powinien 

zawierać krótkie uzasadnienie przyznanej przez ocenianego punktacji. 

* na przykład organizacja wystaw muzealnych 

Wartość końcowa parametru dla grup 1 ocenianych: G = (1+2+3…+7) x 0,15 = ….. 
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I. Sugerowana ocena kierownika jednostki. 

Liczba punktów z działu A-C: 

Liczba punktów z działów D-F: 

Uzyskany wynik całościowy (A+B+C+…G) = ….. 

Przedział punktów w obrębie jednostki organizacyjnej  

   

 Przedział wyniku  

całościowego 

10% najwyższych wyników pozytywnych  

40 % najwyższych wyników pozytywnych  

60 % pozostałych wyników pozytywnych  

 

Skala oceny (dla oceny 4-letniej, wskaźnik A proporcjonalnie obniżany przy krótszym okresie oceny):  

wyróżniający – 10 % najwyższych wyników pozytywnych, wartość E-F powyżej 50 punktów 

bardzo dobry – 40% najwyższych wyników pozytywnych z E-F o wartości 41-50 punktów 

dobry – 60% rosnących wyników pozytywnych oceny, liczonych od najniższej wartości pozytywnej, oraz 

oceniani z wynikiem pozytywnym, wykazujący w ankiecie wartość E-F między 31 a 40 punktów  

ocena negatywna – osoby oceniane wykazujące w ankiecie wartość E-F poniżej30 punktów 

 

 

Podpis pracownika    Poświadczenie Kierownika Jednostki 

………............................                  ............................................................ 
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II. Ostateczna ocena w grupie wyników z całego Wydziału (wypełnia Komisja Wydziałowa) i jej 

uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Przewodniczący Komisji)                                                   …………………………………… 

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

          (Członkowie Komisji) 

 

 


