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Załącznik nr 4a do Regulaminu parametrycznej oceny nauczycieli akademickich  

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

(zarządzenie nr 48/2013 Rektora PRz z dnia 5 grudnia 2013 r. z późn. zm. ) 

 
Parametryczna ocena aktywności nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku: 

adiunkta ze stopniem dr. hab., prof. nadzwyczajnego, prof. zwyczajnego, 

sprawującego funkcję: prorektora, dziekana, prodziekana, przewodniczącego Wydziałowej 

Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 na Politechnice Rzeszowskiej w latach ……………. , ,  

opracowana w związku z zapisami pkt. 9, 18 i 23 załącznika nr 6 Regulaminu parametrycznej 

oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza * 

 

Ocena obejmuje dorobek ** 

za okres od .................... do .................... 

 

Dane osobowe nauczyciela akademickiego 

 

1. Imię i nazwisko  ............................................................................................................................................  

2. Wydział  ........................................................................................................................................................  

3. Katedra/zakład/studium  ...............................................................................................................................  

4. Stanowisko i pełnione funkcje w latach   ......................................................................................................  

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

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

5. Data zatrudnienia na PRz ………………………………………………………………………………… 

6. Data urodzenia  .............................................................................................................................................  

7. Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora  ..........................................    

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

Pracownik może uzyskać w ocenie komisji oceniającej maksymalnie 100 pkt ze wszystkich 

obszarów działalności.  
 

1. Osiągnięcia organizacyjne (proszę wypełnić wg poniższego zestawienia). Poszczególne 

aktywności można udokumentować w formie załączników:  

 

Lp. Osiągnięcia  
Liczba punktów 

wg ocenianego  

Liczba punktów 

wg komisji 

1.  Sprawowanie funkcji organów jednoosobowych w Uczelni:, 

prorektora, dziekana, prodziekana w latach………...  

 do ....... 

2.  Przewodniczenie organom i innym ciałom kolegialnym (Senatowi, 

Radzie Wydziału, Konwentowi, senackim komisjom, komisjom ds. 

oceny nauczycieli akademickich itp.) na PRz w latach…... 

 
do ....... 

3.  Sprawowanie funkcji członka organów kolegialnych Uczelni w latach 

…………. Uczestniczenie w pracach komisji, rad oraz innych ciał 

kolegialnych, powoływanych w Uczelni i poza Uczelnią w okresie 

……….…………... 

 
do ....... 

4.  Podejmowane inicjatywy w kierunku unormowania niektórych 

obszarów działalności Uczelni w Statucie Uczelni w ramach autonomii 

szkoły wyższej 

 
do ....... 

5.  Udział w pracach na rzecz uzyskania akredytacji dla jednostki 

organizacyjnej Uczelni w okresie ………….   

 do ....... 

6.  Osiągnięcia kierowanej Uczelni/jednostki organizacyjnej lub zespołu, 

umiejętność współpracy z podwładnymi i inne cechy kierownicze  

 do ....... 
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7.  Inicjatywy związane z przedsiębiorczością, edukacją, popularyzacją 

nauki, działalnością kulturową 

 
do ....... 

8.  Aktywność w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów 

ze źródeł międzynarodowych i krajowych 

 
do ....... 

9.  Uczestnictwo w gremiach doradczych (aparatu państwa, samorządu, 

instytucji międzynarodowych) 

 
do ....... 

10.  Współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. 

Wkład w promowanie nauki polskiej w kraju i za granicą. 

 
do ....... 

11.  Nagrody i wyróżnienia (prestiżowe nagrody i odznaczenia)  
do ....... 

12.  Zaangażowanie i efektywne sprawowanie funkcji członka, 

przedstawiciela lub eksperta w organizacjach pozarządowych 

 
do ....... 

13.  Działalność na rzecz współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym. 

Współdziałanie przy kształtowaniu programów dydaktycznych z 

uwzględnieniem wniosków, wskazówek z praktyki przedsiębiorstw, 

jednostek gospodarczych.  

 
do ....... 

14.  Inicjatywy w zakresie umiędzynarodowienia i efektywności naukowej 

Uczelni 

 
do ....... 

15.  Podejmowane działania w kierunku podnoszenia przez nauczycieli 

akademickich kompetencji dydaktycznych oraz wprowadzania 

innowacji i doskonalenia procesu kształcenia. 

 
do ....... 

16.  Podejmowanie działań na rzecz studentów niepełnosprawnych.  
do ....... 

 Suma punktów (max .... pkt):   

 
2. Osiągnięcia w działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej (proszę wyszczególnić wg 

poniższego zestawienia): 

 

Lp. Osiągnięcia  
Liczba punktów 

wg ocenianego  

Liczba punktów 

wg komisji 

1.  Twórczy udział w opracowywaniu nowych programów kształcenia, 

programów i treści nowych przedmiotów, konstrukcji nowych 

stanowisk laboratoryjnych, programów komputerowych i systemów 

informatycznych dla dydaktyki, wykładów monograficznych itp.  

 do ....... 

2.  Przygotowanie materiałów dydaktycznych do e-learningu   do ....... 

3.  Publikacje dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej (podręczniki i 

skrypty akademickie, artykuły i referaty, materiały pomocnicze)  

 do ....... 

4.  Nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, 

semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i 

metodycznym  

 do ....... 

5.  Opieka nad praktykami studenckimi, opieka naukowa nad studentami   do ....... 

6.  Prowadzenie zajęć dla studentów w języku obcym, przygotowanie 

materiałów do prowadzenia zajęć w języku obcym 

 do ....... 

7.  Działalność dydaktyczna za granicą: ....................................................  

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

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

 do ....... 

8.  Opieka naukowa nad doktorantami (w charakterze promotora, 

promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem 

tytułów rozpraw doktorskich (w załączeniu)  

 do ....... 
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9.  Osiągnięcia (artykuły, publikacje itp.) o charakterze 

popularnonaukowym  

 do ....... 

10.  Inne: …………………………………………………………………..  

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

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

 do ....... 

 Suma punktów (max .... pkt):   

 

3. Osiągnięcia w działalności naukowej, współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym 

oraz współpracy międzynarodowej (proszę wyszczególnić wg poniższego zestawienia): 

 

Lp. Osiągnięcia  
Liczba punktów 

wg ocenianego  

Liczba punktów 

wg komisji 

Działalność naukowa 

1.  Autorstwo lub współautorstwo monografii, książek   do ....... 

2.  Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach 

znajdujących się w jednej z baz − Journal Citation Report (JCR), Web 

of Science (WoS), European Reference lndex for Humanities (ERIH)  

 do ....... 

3.  Udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe   do ....... 

4.  Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę   do ....... 

5.  Autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, 

konstrukcyjnego lub technologicznego  

 do ....... 

6.  Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach 

naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism 

naukowych, o której mowa w § 15 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i Uczelniom, 

w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych 

jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016., poz. 2154). 

 do ....... 

7.  Autorstwo lub współautorstwo, publikacji naukowych w 

czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż 

znajdujących się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt 2 i 6  

 do ....... 

8.  Autorstwo lub współautorstwo: opracowań zbiorowych, katalogów 

zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł 

artystycznych  

 do ....... 

9.  Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal 

Citation Report (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania  

 do ....... 

10.  Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS), 

Scopus, Publish or Perish, Scholar zgodnie z rokiem opublikowania  

 do ....... 

11.  Index Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science 

(WoS)  

 do ....... 

12.  Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami 

badawczymi lub udział w takich projektach  

 do ....... 

13.  Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio 

naukową albo artystyczną  

 do ....... 

14.  Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych 

konferencjach tematycznych  

 do ....... 

15.  Uzyskanie stopnia dr. hab., rozpoczęcie procedury postępowania o 

nadanie tytułu prof.  

 do ....... 
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16.  Nieopublikowane wyniki badań naukowych, wynikające z 

uczestnictwa w zespołach badawczych, przedstawione w postaci 

zwartych raportów 

 do ....... 

17.  Recenzje prac, artykułów, wniosków projektowych   do ....... 

18.  Wykaz czasopism, w których oceniany był członkiem komitetów 

redakcyjnych i rad naukowych  

 do ....... 

19.  Recenzje w postępowaniu o uzyskanie stopni i tytułu naukowego  do ....... 

20.  Członkostwo w komitetach naukowych konferencji   do ....... 

Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym  

21.  Dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym, 

sprzedane licencje  

 do ....... 

22.  Aktywność na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych   do ....... 

23.  Udział w zespołach eksperckich i konkursowych oraz radach i 

komitetach instytucji naukowych  

 do ....... 

24.  Osiągnięcia we współpracy międzynarodowej   do ....... 

25.  Inne: ………………………………………………………………………..  

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

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

 do ....... 

 Suma punktów (max .... pkt):   

 
4. Dodatkowe informacje przekazane przez ocenianego (proszę wyszczególnić wg poniższego 

zestawienia):  

 

Lp. Osiągnięcia  
Przyznana 

liczba punktów  

1.  Ocena sporządzona przez studentów i doktorantów według zasad określonych 

w załączniku nr 6 pkt. 4 do Regulaminu parametrycznej oceny nauczycieli 

akademickich PRz (za przedłożenie oceny komisji oceniającej odpowiedzialny jest 

pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia):  

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

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

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

do ....... 

2.  Zaliczenie ocenianego nauczyciela akademickiego do uprawnień do nadawania stopni 

naukowych przez daną radę wydziału  

do ....... 

3.  Inne: ………………………………………………………………………..  

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

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

do ....... 

 Suma punktów (max .... pkt):  

 

Nauczyciel akademicki może przedstawić Komisji oceniającej inne istotne dla oceny fakty, które nie są 

ujęte w formularzu, dołączając do niej zwięzły autoreferat. 

 

Podanie przez nauczyciela akademickiego nieprawdziwych informacji w niniejszym wykazie 

osiągnięć może być podstawą negatywnej oceny.  
 

 

 
...................................................................... .............................................................................. 
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Data Podpis ocenianego 

 
*  - Niniejszy formularz jest do pobrania na stronie internetowej PRz:  

http://dokumenty.portal.prz.edu.pl/formularze/dzial-spraw-osobowych/ 
 
**- Niniejszy formularz oceny określonych nauczycieli akademickich obowiązuje przez okres pełnienia funkcji 

oraz  do 2 lat od jej zakończenia   
***- Ocenę pracy nauczycieli akademickich pełniących funkcje: przewodniczących komisji wydziałowych, 

prorektorów i dziekanów przeprowadza Odwoławcza Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich  
****- Ocenę pracy nauczycieli akademickich pełniących funkcje: prodziekanów przeprowadzają komisje 

wydziałowe 

 

Suma punktów (maksymalnie 100 pkt) Suma punktów 

wg ocenianego  

Suma punktów 

wg komisji 

 

  
 

 

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

Data 

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

Podpis przewodniczącego komisji oceniającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dokumenty.portal.prz.edu.pl/formularze/dzial-spraw-osobowych/

