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Załącznik nr 1 
PROPOZYCJA NOWELIZACJI ARKUSZA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU  Z DNIA 20 MARCA 2019 ROKU 
(propozycja zmian zaznaczona kolorem czerwonym) 

zał. do uchwały 26/2017      
ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU  
obowiązujący od roku 2017   

Imię i nazwisko:  

Tytuł, stopień naukowy (rok uzyskania):  
 

Stanowisko:  
 

    

Wydział: Katedra/Zakład:  

 Informacje dodatkowe o statusie zatrudnienia: Proszę wpisać informacje o niepełnym etacie lub 
podać terminy przerw w pracy (np. z powodu urlopu zdrowotnego, macierzy ńskiego itd.) w 
okresie sprawozdawczym   

STATUS (BAZA WYJŚCIOWA) NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 
PRZED OKRESEM ROZLICZENIOWO-SPRAWOZDAWCZYM 

 Liczba lat pracy na uczelni - doświadczenie akademickie 
( za każdy rok pracy 2pkt.)  
 

Rok 
zatrudnienia 

……........  

Liczba lat 
pracy 

…………… 

Suma 
punktów 

………….. 
Wykształcenie podstawowe z kultury fizycznej – magister, 

doktor, dr hab., profesor (za każdy stopień 10 pkt.) 
Informacje dodatkowe Suma 

punktów 
………….. 

Wykształcenie kierunkowe z kultury fizycznej – trener II klasy, 
trener I klasy, trener klasy mistrzowskiej, specjalista 
fizjoterapii, kosmetologii, terapii zajęciowej, masażu 
sportowego, odnowy biologicznej, menager sportu, trener 
przygotowania motorycznego, trener personalny, itp.(za każde 
nabyte uprawnienie 5 pkt.) 

 

Informacje dodatkowe Suma 
punktów 

………….. 

Wykształcenie dodatkowe z kultury fizycznej – wychowawca 
na obozach, kierownik obozów, ratownik WOPR, instruktor 
sportu - narciarstwa, fitness, kulturystyki, koszykówki, itp., 
instruktor rekreacji ruchowej, instruktor tańca, trener UEFA 
„C”, „B”, „A”, „PRO”, specjalistyczne kursy zawodowe itp.(za 
każde nabyte uprawnienie 3 pkt.) 

 

Informacje dodatkowe Suma 
punktów 

………….. 

Osiągnięcia związane z kulturą fizyczną  - Odznaczenia 
Państwowe.  Medale zdobyte na Mistrzostwach Polski, 
Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Igrzyskach 
Olimpijskich. Odznaki za zasługi i honorowe instytucji 
związanych z kulturą fizyczną  - związki sportowe, TKKF i tym 
podobne, (za każde nabyte  w skali regionalnej 1 pkt., w skali 
ogólnopolskiej 2 pkt., w skali międzynarodowej 3 pkt.) 

 

Informacje dodatkowe Suma 
punktów 

………….. 

Pełnione funcje na uczelni przed okresem rozliczeniowym (za 
każdą  2 pkt.) 

Informacje dodatkowe Suma 
punktów 

………….. 
Pełnione funcje poza uczelnią przed okresem rozliczeniowym 

(za każdą  1 pkt.) 
Informacje dodatkowe Suma 

punktów 
………….. 
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Książki dydaktyczne, naukowe, przewodniki do ćwiczeń, 
dzienniki praktyk, opracowania trwałe w formie papierowej, 
elektronicznej (autor lub współautor za każde 2 pkt) 

 

  

RAZEM STATUS (BAZA WYJŚCIOWA) NAUCZYCIELA 
AKADEMICKIEGO 

 

SUMA PUNKTÓW 
 

………………………………. 
10% sumy punktów do klasyfikacji 

dydaktyczno – organizacyjnej jako baza 
wyjściowa 

OKRES ROZLCZENIOWO – SPRAWOZDAWCZY 
OD……………….DO……………………. 

Lp.  Rodzaj działalności  Liczba 
prac 
/osiągnię
ć  

Liczba 
punktów   

Suma 
punktów   

I.  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA    

1.  Publikacje (według danych  z OIN AWF 
Wrocław)  

  

  
  
  
  
1.1.  

Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych 
posiadających współczynnik wpływu Impact 
Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal 
Citation Reports (JCR); (wykaz A) Praca z IF ≤ 1 
dodatkowo 5 pkt ).  
Z IF 1.0 – 1,99 dodatkowo 10 pkt, z IF 2.0 – 3.0 

dodatkowo 15 pkt, z IF >3.0 dodatkowo 20 pkt.  

       

  
  
  
1.2.  

Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych 
znajdujących się w bazie European Reference Index for 
the Humanities (ERIH, wykaz C) Praca z IF ≤ 1 
dodatkowo 5 pkt ). Z IF 1.0 – 1,99 dodatkowo 10 pkt, z 
IF 2.0 – 3.0 dodatkowo 15 pkt, z IF >3.0 dodatkowo 20 
pkt,  

       

1.3.  Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych 
nieposiadających współczynnika wpływu  IF (wykaz B) 

       

  
  
  
  
  
  
  
  
1.4.  

Liczba   punktów   za   monografie   naukowe   (tylko   I 
wydanie)  
Autorstwo lub wspó łautorstwo monografii.  
*monografia naukowa powinna spe łniać łącznie 
następujące warunki stanowi ć spójne tematycznie 
opracowania naukowe, przedstawia ć określone 
zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy poddana by ła 
procedurze recenzji wydawniczych,    jest opatrzona 
właściwym  aparatem  naukowym  (bibliografia  lub 
przypisy), posiada ć objętość co najmniej 6 arkuszy 
wydawniczych   
Monografie wybitne*  (nagrodzone przez MniSW, PAN, 
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej) dodatkowo punkty x 
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  2) *Podstawę do uznania monografii naukowej za dzie ło
„wybitne” stanowi nagroda Prezesa Rady Ministrów, 
ministra, Komitetu Naukowego PAN, Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej, prestiżowa nagroda zagranicznego 
towarzystwa  naukowego,  organizacji  mi ędzynarodowej 
lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.   

    
   
  
  

   

  
  
  
1.5.  

Publikacja w recenzowanych materia łach z konferencji 
międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science  

 Liczba punktów odpowiada najni żej punktowanej 
publikacji w czasopi śmie naukowym z wykazu A 
obowiązującym w roku publikacji   

       

2.  Liczba cytowań wg Web of Science (na 
podstawie informacji z OIN AWF Wroc ław)  - 
za każde jest 1 pkt.  

       

2.1 Wskaźnik Hirscha wg Web of Science 
(na podstawie informacji z OIN AWF 
Wrocław) – za każdy jednopunktowy -  3 pkt. 

   

  

3.  
Konferencje naukowe (referaty, doniesienia, 
postery)  

  

3.1.  Wygłoszenie referatu plenarnego  na konferencji 
międzynarodowej w języku obcym  

  10   

3.2.  Wygłoszenie referatu  plenarnego na konferencji 
krajowej w języku polskim  

  7    

3.3.  Referat lub poster na konferencji międzynarodowej 
w języku obcym  

  2    

3.4.  Referat lub poster na konferencji międzynarodowej 
w języku polskim  

  2    

3.5.  Referat lub poster na konferencji krajowej 
w języku polskim  

  1   

3.6 Przewodniczenie sesji  na konferencji 
międzynarodowej lub krajowej 

 5  

4.  Staże naukowe    

4.1  Zagraniczny staż naukowy powy żej 3 miesięcy w uczelni 
notowanej w Academic Ranking of World Universities   

  20    

  
4.2  

Zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 1 
miesiąc Zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 
dwa tygodnie  

  10 
5  

  

4.3  Krajowy staż naukowy trwający co najmniej 1 miesiąc 
Krajowy staż naukowy trwający co najmniej 2 tygodnie  

  4  
2  

  

5.  Badania naukowe    



4  
  

5.1  Kierowanie międzynarodowym lub unijnym projektem 
badawczym  

  100 
 

 

5.2  Kierowanie zadaniem badawczym w projekcie 
międzynarodowym lub unijnym  

  50 
  

  

5.3  Wykonawca międzynarodowego lub unijnego projektu 
badawczego  

  25 
 

 

5.4  Kierowanie projektem badawczym finansowanym ze 
środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę  

  25 
  

  

5.5  Wykonawca projektu badawczego finansowanego ze 
środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę  

  10   

5.6  Złożenie wniosku o kierowanie międzynarodowym 
projektem badawczym  

  5    

 5.7  Złożenie wniosku o kierowanie krajowym projektem 
badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych 
instytucji centralnych lub samorz ądowych;  

  2   

6.  Za uzyskany patent    20    

  
7.  

Wykonanie recenzji  Liczba prac  
/pozycji  

Liczba pkt. 
Za pracę 
/pozycję  

Suma 
punktów   

7.1  Recenzja monografii, podręcznika, 
Skryptu, przewodnika do ćwiczeń  

  10  
5  

  

  
7.2  

potwierdzona przez redakcję czasopisma recenzja prac 
naukowych opublikowanych w czasopismach z wykazu 
MniSW (z list A, B, C)  

 

  5 (A)  
  

3 (B) i  
©  

 
 

8.  Uzyskane stopnie i tytuł naukowy        

  
8.1  

  
Uzyskanie stopnia naukowego doktora  

10 wszczęcie  
  

25 obrona  

  

8.2  Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego  75 
50  

  

8.3  Uzyskanie tytu łu naukowego profesora  150 
100  

  

Razem działalność naukowa   

II.  KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH    

1.  Promotorstwo (opieka naukowa)     

1.1  Promotorstwo pracy doktorskiej (za pomyślnie 
zakończony przewód)  

  20    
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1.2  Promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej (za 
pomyślnie zakończony przewód)  

  10   

2.  Wykonanie recenzji dorobku naukowego     

2.1  Superrecenzja  dla Centralnej Komisji ds. Stopni i 
Tytułów  

  15    

  
2.2  

Recenzja w związku z postępowaniem o nadanie 
uprawnień dla rady wydziału do nadawania stopni 
naukowych doktora lub doktora habilitowanego  

  10    

2.3  Recenzja dorobku związanego z wnioskiem o tytu ł 
naukowy profesora  

  10    

2.4  Recenzja w związku z postępowaniem o nadanie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego  

  7    

2.5  Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji 
habilitacyjnej  

  3    

2.6  Pełnienie funkcji sekretarza komisji habilitacyjnej    2    

2.7  Pełnienie funkcji cz łonka komisji habilitacyjnej    1    

2.6  Pełnienie funkcji sekretarza komisji doktorskiej    2    

2.6 Pełnienie funkcji cz łonka komisji doktorskiej   1  

2.8  Recenzja w związku z postępowaniem o nadanie tytu łu 
prof. honorowego, dr honoris causa  

  5    

2.9  Recenzja pracy doktorskiej    5    

  

3.  
Inne formy działalności związanej z 
działalnością naukową oraz kształceniem 
kadr uznane przez Komisję Oceniającą 
(pkt 0-10).   

      

Razem kształcenie kadr   

  Suma działalność naukowa +kształcenie kadr   

  
  
III  

  
 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

  
Liczba 
prac/osią 
gnięć  

  
Liczba 

punktów za 
osiągnięcie  

  
  
Suma  
punktów  

  

1.  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
związanych z pracą dydaktyczną  

      

1.1.  Ukończenie studiów w zakresie specjalności 
zawodowych  

  15  
20  

  

1,2  Ukończenie kilkusemestralnych studiów 
podyplomowych  

  10  
15 
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1.3  Uzyskanie dyplomu trenera klasy mistrzowskiej    5 
10  

  

1.4  Uzyskanie dyplomu trenera klasy pierwszej    2 
7 

  

1.5 Uzyskanie dyplomu trenera  klasy drugiej  5  

1.6  Uzyskanie uprawnień instruktorskich    3    

1.7  Udział (uczestnik) w szkoleniach podnosz ących 
kwalifikacje zawodowe (udział m.in. w doszkoleniach 
na Uczelni i poza nią w tym np. kursy sędziowskie, 
konferencje szkoleniowo – metodyczne, konferencje 
nauczycielskie, instruktorskie, trenerskie i inne, które s ą 
zwieńczone certyfikatem, zaświadczeniem – za każde 2 
pkt.)  

  2    

  
  
1.5.  

Staże dydaktyczne  nauczycielskie (szko ła, uczelnia). 
Staże dydaktyczne trenerskie (klub sportowy, zwi ązek 
sportowy). Staże dydaktyczne managerskie (instytucje 
zarządzające kulturą fizyczną) Staże dydaktyczne 
fizjoterapeutyczne (placówki s łużby zdrowia, kluby 
sportowe, placówki kultury fizycznej, np. centrum 
fitness). Staże dydaktyczne związane ze specjalizacją 
zawodową funkcjonującą na Uczelni. Staż musi być 
potwierdzony przez certyfikat lub zaświadczenie 
otrzymane od  podmiotu przyjmuj ącego na staż, 
podpisane przez szefa danej jednostki  lu b osobę do tego 
uprawnioną  

• Zagraniczne trwające co najmniej tydzień 
(5 dni)  

• Krajowe trwające co najmniej 1 tydzień 
( 5 dni)  
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5  

  

2.  Promotorstwo         

2.1  Promotorstwo pracy magisterskiej    5    

2.2  Promotorstwo pracy licencjackiej 
  

  2 
4 

 

3.  Podręczniki akademickie    

  
  
  
   
3.1  

Autorstwo podręcznika akademickiego w postaci 
drukowanej lub ebooka  
Przez podręcznik akademicki należy rozumieć aktualną 
syntezę wiedzy z danej dziedziny nauki, potrzebną i użyteczną 
zarówno ze względu na prac ę naukową, jak i dydaktyczną. 
Definicja podręcznika nie obejmuje: skryptów wykładów i 
ćwiczeń, poradników zawodowych, ksi ążek popularyzujących 
wiedzę naukową itp. Za podręczniki uznaje się także 
encyklopedie złożone z rozdzia łów tematycznych oraz 
słowniki o charakterze naukowym.   

  

   
  
    
  

  
30  
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 3.2  Autorstwo rozdzia łu w podręczniku akademickim 
(tylko I wydanie) 

  10    

 3.3  Redakcja merytoryczna podręcznika akademickiego 
wieloautorskiego (tylko I wydanie)  

  20    

4.  Opracowanie pomocy dydaktycznych     

 4.1  Autorstwo skryptu do przedmiotu w j ęzyku obcym (I 
wyd.)  

  25    

 4.2  Autorstwo skryptu do przedmiotu w j ęzyku polskim(I 
wyd.)  

  15    

 4.3  

Autorstwo przewodnika do ćwiczeń (I wyd.), 
Autorstwo Dzienników Praktyk Zawodowych 
Autorstwo opracowań w formie elektronicznej i 
papierowej materiałów dla studentów 

  5   

 4.4 Opracowanie nowego programu przedmiotu 
realizowanego na Uczelni ( za każdy przedmiot) 

 5  

 4.5  Autorstwo pomocy dydaktycznych      2   

  4.6 publikacja dydaktyczna w czasopismach z list MNiSW 
zgodnie z punktacją ministerialną  

      

  4.7  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym    2   

 5.  Działalność związana z upowszechnianiem 
wiedzy  

  

  
5.1  

Prezentacje w ramach festiwali nauki, publikacje i 
prezentacje popularnonaukowe i popularne  

 

  1 
2  

 

  5.2 Udział w dokształcaniu nauczycieli, trenerów, 
specjalistów kultury fizycznej jako wyk ładowca, 
prelegent, trener edukator, moderator, kierujący 
panelem itp. (konferencje edukacyjne, konferencje 
podnoszące kwalifikacje zawodowe, warsztaty 
szkoleniowe, konferencje szkoleniowo-metodyczne, 
kursy podosz ące kwalifikacje zawodowe) -  za każde 
3 pkt. - potwierdzone certyfikatem przez organizatora 

 3  

 5.3  Realizowane przedmioty na uczelni 
(wszechstronność nauczyciela akademickiego)  
 (za każdy 2 pkt.) 

 2  

6.  Ocena prac dyplomowych, magisterskich     1   

7.  Projekty dydaktyczne, rozwojowe, 
edukacyjne itp.  

    

7.1 Kierowanie międzynarodowym lub unijnym projektem   50  

7.2 Kierowanie zadaniem w projekcie międzynarodowym 
lub unijnym 

  25  
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7.3 Wykonawca międzynarodowego lub unijnego projektu   10   

7.4 Kierowanie projektem dydaktycznym finansowanym ze 
środków zewnętrznych przeznaczonych na 
usprawnianie procesu edukacji 

  25   

7.5 Kierowanie zadaniem w projekcie dydaktycznym 
finansowanym ze środków zewnętrznych 
przeznaczonych na usprawnianie procesu edukacji 

 15  

7.6 Wykonawca projektu dydaktycznego finansowanego ze 
środków zewnętrznych przeznaczonych na 
usprawnianie procesu edukacji  

  10   

  
   
8.  

Ocena działalności dydaktycznej przez 
studentów  
(Liczbę punktów przydziela dziekan na podstawie 
wyników corocznej oceny z ankiety studenckiej 
zwaloryzowanych wg skali pkt.  0-5)  
 

  
  
Suma punktów za oceniany okres  

   
9.  

Inne formy działalności dydaktycznej 
uznane przez Komisję Oceniającą (pkt 0-
10).  

  

 RAZEM DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA NAUCZYCIELA 
AKADEMICKIEGO 

SUMA PUNKTÓW 
 

………………………………. 
IV  DZIAŁALNOSC ORGANIZAC YJNA    

  
  
1.  

Działalność osób sprawujących funkcje 
kierownicze w Uczelni  

  

1.1  Rektor  100    

1.2  Prorektor  50   

1.3  Dziekan Wydziału z kategorią A (punkty x 3)  30   

1.4  Prodziekan, Sekretarz Rektora  20   

  
2.  

Kierowanie na podstawie powołania 
jednostkami organizacyjnymi Uczelni   

  

2.1  Kierownik studiów doktoranckich  20      

  
2.2  

Dyrektor instytutu, Kierownik UTW,  Kierownik 
centralnego laboratorium, po uzyskaniu grantu 
aparaturowego (punkty x 3)  

  
10  

    

  
2.3  

Kierownik katedry, wydzia łowej pracowni, po 
uzyskaniu grantu aparaturowego (punkty x 3)  

7      

2.4  Kierownik zakładu  
 

3     
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2.5 
 

 

Kierownik zajęć terenowych (obozów letnich, 
zimowych, szkoleniowych i innych) 
Kierownik praktyk studenckich – za ka żde 2 pkt.  

2 
 
 

   

2.6 Kierownik zespołu (minimum 3 osoby) 2    
  
3.  

Udział w pracach organów Akademii      

3.1 
Pełnienie funkcji cz łonka Rady Uczelni   10  

 3.2  Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji senackiej 
lub rektorskiej  

  5 
7  

  

  
3.3  

Pełnienie funkcji pe łnomocnika Rektora 
Pełnienie funkcji pe łnomocnika Dziekana  

  5  
3  

 

3.4  Pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego    5    

3.5  Pełnienie funkcji Dyrektora Wydawnictw    10    

3.6  Przewodniczenie komisjom wydzia łowym    5    

  

 3.7 
Udział w pracach komisji: senackich, rektorskich, 
wydziałowych i innych 

  3   

  

 3.8  
Udział w pracach Senatu, Rady Wydzia łu Rady 
Instytutów. 

  2  

  
4.  

Udział w pracach organów kolegialnych  
krajowych i zagranicznych   

   

  
  
4.1  

Członkostwo w Centralnej Komisji ds. Stopni i 
Tytułów, w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
zespołach ministerialnych, PAN, NCN, NCBiR  

  15    

  
4.2  

Pełnienie funkcji przewodniczącego międzynarodowego 
towarzystwa naukowego 

  10    

  
4.3  

Pełnienie funkcji przewodniczącego ogólnopolskiego 
towarzystwa naukowego  

  6    

 4.4  Inne funkcje pełnione w międzynarodowych 
towarzystwach naukowych  

  2    

 4.5  Inne funkcje pełnione w krajowych towarzystwach 
naukowych  

  1    

 4.5  Członkostwo w międzynarodowych i krajowych 
towarzystwach naukowych  
 

  1    

  
4.6  

Redaktor czasopisma z listy JCR (editor, associated 
editor) Trzykrotna liczba punktów odpowiadaj ąca 
punktacji  danego czasopisma (wg MNiSW)   
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4.7  

Redaktor czasopisma międzynarodowego spoza listy 
JCR  
(editor, associated editor)  
Dwukrotna liczba punktów odpowiadaj ąca punktacji  
danego czasopisma (wg MNiSW)   

      

   
4.8  

Redaktor naczelny czasopisma krajowego spoza listy 
JCR  
(editor, associated editor)  
Liczba punktów odpowiadaj ąca punktacji danego 
czasopisma   

      

 4.9  Członkostwo w kolegiach redakcyjnych, radach 
naukowych wydawnictw itp.  

  2    

4.10 Pełnienie funkcji prezesa, przewodniczącego, 
koordynatora,  międzynarodowego podmiotu 
działającego na rzecz kultury fizycznej 

 5  

4.11 Pełnienie funkcji prezesa, przewodniczącego, 
koordynatora, ogólnopolskiego podmiotu dzia łającego 
na rzecz kultury fizycznej 

 4  

4.12 Inne funkcje pełnione w międzynarodowym podmiocie  
działającym na rzecz kultury fizycznej 

 3  

4.13 Inne funkcje pełnione w krajowym podmiocie 
działającym na rzecz kultury fizycznej 

 2  

4.14 Członkostwo w międzynarodowych podmiocie  
działającym na rzecz kultury fizycznej  

 1  

4.15 Członkostwo w krajowym podmiocie  dzia łającym na 
rzecz kultury fizycznej 

 1  

5.  Organizacja konferencji i szkoleń:    

  
5.1  

Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej  
(przewodniczący komitetu naukowego lub 
organizacyjnego)  

  7   

 Konferencja międzynarodowa – konferencja, w której co  
najmniej 1/3 czynnych uczestników wyg łaszających 
referaty reprezentowa ła zagraniczne o środki naukowe 
(zgodnie z § 12 pkt. 3 Rozporz ądzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 pa ździernika 2015 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym (Dz. U.  z dnia 2 
grudnia  2015 r., poz. 2015).   

      

  
5.2  

Organizacja krajowej konferencji naukowej 
(przewodniczący, komitetu naukowego lub 
organizacyjnego)  

  5    

  
5.3  

Członkostwo w komitecie organizacyjnym lub/i 
naukowym konferencji naukowej międzynarodowej lub 
krajowej  

  2   
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5.4  

Przewodniczenie podczas sesji plenarnych, 
tematycznych, paneli dyskusyjnych itp. podczas 
konferencji dydaktycznej  

  2  

  
5.5 

Czynny udzia ł w organizacji imprez naukowych, 
sportowych i kulturalnych odbywaj ących się na terenie 
uczelni. 

  2   

6.  Współpraca ze środowiskiem:    

6.1  

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury 
fizycznej i innej istotnej dla działania Uczelni 
(organizacja lub wspó łorganizacja w imprezach 
sportowych lub innych itp.) 

  2   

6.1  

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz kultury 
fizycznej i innej istotnej dla dzia łania Uczelni (szko ła, 
klub sportowy, związek sportowy, placówki s łużby 
zdrowia, towarzystwa sportowe, towarzystwa 
rekreacyjno-turystyczne, urzędy administracji 
publicznej i samorządowej, media, firmy szkoleniowe 
itp.)  

  2   

7.  Inne formy działalności organizacyjnej:     

7.1  Opieka nad ko łem naukowym (STN) czynnie 
działającym  

  5    

  
7.2  

Opiekun roku, opiekun domu studenckiego, opiekun 
samorządu, opiekun praktyk zawodowych, opiekun 
specjalności – za każde 2 pkt.  

  2   

7.3  Przewodniczący komisji w postępowaniu rekrutacyjnym   10 /15    

  
7.4  

Udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy 
dyplomowe (licencjackie)  

  5   

  
7.5  

Udział w pracach komisji 
rekrutacyjnych (z wyłączeniem 
Przewodniczącego 

  5/ 10   

  
7.7 

 
Wyróżnienia, nagrody, medale itp.  

  1    

     Inne formy działalności organizacyjnej  
uznane przez Komisję Oceniającą (pkt 0-
10). pkt.  

      

  Razem działalność organizacyjna  

  

 Niniejszym oświadczam, że dane zamieszczone w arkuszu oceny są zgodne z prawdą.  
  

 Data .........................  Podpis osoby ocenianej ………….......................  
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 8. Minimalna liczba punktów pozwalająca na uzyskanie oceny pozytywnej .  
 Punktacja zawarta w tabeli odnosi się do czteroletniego  okresu oceny lub proporcjonalnie do 
okresu pracy/zatrudnienia.  

   
  

   
Rodzaj 

działalności  

  
Asystent  

  Wykładowca/ st.  
wykładowca/ 

instruktor  

  
Adiunkt  

 Prof. tytularny, prof.  
AWF Wrocław  

mgr  dr  mgr  dr  dr  dr hab.    

Naukowa  
i kształcenie kadr  

  
20  

  
40  

  

  
x  

  
x  

  
60  

  

  
100  

  

  
100  

  
Dydaktyczna    

20  
  

20  
  

20  
  

40  
  

  
20  

  
25  

  

  
25  

  

  
Organizacyjna  

  
  

10  

   
15  

  
  

20  

  
  

25  

  
  

15  

  
  

15  

  
  

15  
  
  
  
  
Za poszczególne obszary dzia łalności przyjmujemy tylko punktacj ę minimalną, a nie 

ograniczamy punktacji maksymalnej. Uzyskanie wysokiej punktacji pozwoli na otrzymanie 

oceny wyróżniającej  

Dla pracowników naukowo-dydaktycznych punktacja minimalna dotyczy dzia łalności 

naukowej i kszta łcenia kadr, działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej.  

  
Dla pracowników dydaktycznych minimalna punktacja dotyczy dzia łalności dydaktycznej i 

organizacyjnej. Punktacja za dzia łalność naukową oraz kształcenie kadr będzie zaliczana do 

podwyższenia oceny.  

 

 


