
Uchwala nr 128/XLVIII/2013 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjycia Systemu oceny pracownikow w Politechnice Warszawskiej 

Na podstawie § 181 ust. 4 oraz w zwi,!zku z §158 Statutu PW uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1 

Przyjmuje siy System oceny pracownikow w Politechnice Warszawskiej stanowi,!cy zal'!cznik 
do uchwaly. 

§2 

Rady podstawowych i pozawydzialowych jednostek organizacyjnych zatrudniaj'!cych 
nauczycieli akademickich, do dnia 30 wrzesnia 2014 roku okresl,!: 

1) wymagania jakie powinien spelnic nauczyciel akademicki, aby uzyskac okreslone oceny 
w poszczegolnych obszarach dzialalnosci; 

2) sposob uwzglydniania poszczegolnych kryteriow w ocenie nauczyciela akademickiego; 
3) zasady uwzglydniania w ocenie wspolautorstwa dziel zbiorowych. 

§3 

Rektor do dnia 31 maja 2014 roku okresli tryb i procedury uruchomienia i realizowania 
Systemu oceny pracownikow w Politechnice Warszawskiej, a w szczegolnosci: 
1) daty uruchomienia systemu oceny pracownikow, w obszarach: 

a) oceny nauczycieli akademickich; 
b) oceny pracownikow niebyd,!cych nauczycielami akademickimi; 

2) zasady i sposob przechowywania dokumentow i danych dotycz'!cych oceny pracownikow 
PW; 

3) w zakresie realizowania oceny pracownikow PW niebyd,!cych nauczycielami 
akademickimi: 
a) harmonogram dzialan w odniesieniu do poszczegolnych jednostek organizacyjnych, 

z uwzglydnieniem uruchomienia i przeprowadzenia pilotazu oceny; 

b) wzor Karty oceny pracownika; 

c) wzor Raportu oceny pracownika; 

d) szczegolow'! procedury odwolawcz'!. 


§4 

Kierownicy podstawowych i pozawydzialowych jednostek organizacyjnych w odniesieniu 
do oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w podleglych sobie jednostkach, 
z uwzglydnieniem § 3 pkt 1 lit. a, podejmuj,! decyzje 0 terminach i harmonogramach 
dokonania ocen. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

:Jlo6f/1~ 
mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. ·nz. Jan Szmidt 



zal'!cznik do uchwaly nr 128IXVLIII/2013 Senatu PW z dnia 20.11.2013 f . 

SYSTEM OCENY PRACOWNIKOW 

W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 


CZF;SC I . ZASADY OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Rozdziall 


Postanowienia ogolne 


§ 1 

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj,! okresowej ocenie stosownie do zakresu swoich 
obowi,!zk6w. 

§2 
Niniejszy dokument ustala zasady oceny, przeslanki i kryteria wsp6lne dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych Uczelni. Rady tych jednostek, uwzgl~dniaj,!c specyfik~ i przyj~t'! 
strategi~ rozwoju, ustalaj,! w drodze uchwal szczeg6lowe wymagania, jakie powinien spelnie 
nauczyciel akademicki, aby uzyskae okreslone oceny w poszczeg6lnych obszarach 
dzialalnosci. Uchwala rady jednostki ustala w szczeg6lnosci spos6b uwzgl~dnienia 

poszczeg6lnych kryteri6w i precyzuje zasady oceny wsp6lautorstwa dziel zbiorowych. 
§3 

Oceny nauczycieli akademickich dokonuje si~ nie rzadziej niz raz na dwa lata, a nauczyciela 
akademickiego posiadaj,!cego tytul naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie 
mianowania, nie rzadziej niz raz na cztery lata. Ponadto ocena nauczyciela akademickiego 
moze bye dokonana w kazdym czaSle na wniosek kierownika podstawowej 
lub pozawydzialowej jednostki organizacyjnej, W kt6rej nauczyciel akademicki jest 
zatrudniony. 

§4 

Ocenie podlega wypelnianie obowi,!zk6w nauczyciela akademickiego, jego rozw6j 
zawodowy, przestrzeganie praw wlasnosci intelektualnej, podnoszenie kwalifikacji 
i osi,!gni~cia - w okresach czasu zapewniaj,!cych miarodajnose przy ocenianiu 
poszczeg6lnych element6w (okreslonych dalej w §§ 15, 21, 33, 36). W przypadku skr6cenia 
okresu obj~tego ocen,! w stosunku do okresu przewidzianego w uchwale rady jednostki, 
wymagania okreslone dla uzyskania oceny pozytywnej ulegaj,! obnizeniu, proporcjonalnie 
do skr6cenia ocenianego okresu. 

§ 5 
Decyzj~ w sprawie dokonania oceny nauczyciela akademickiego podejmuje kierownik 
podstawowej lub pozawydzialowej jednostki organizacyjnej. 

§6 

Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje jego bezposredni przelozony, stosuj,!c niniejsze 
Zasady oraz szczeg610we ustalenia przyj~te przez rad~ podstawowej lub pozawydzialowej 
jednostki organizacyjnej, zwan'! dalej "rad,! jednostki". Oceny dokonuje si~ na podstawie 
wykazu osi,!gni~e przedstawionego przez osob~ ocenian,! w arkuszu oceny - wedlug wzoru 
okreslonego w zal'!czniku do Systemu oceny pracownik6w w Politechnice Warszawskiej, 



uszczegolowionego przez rady jednostki, stosownie do przyjytych przez ni,! ustaleil - oraz 
wlasnej wiedzy przelozonego 0 wykonywaniu obowi,!zkow przez ocenianego. 

§7 

1. 	 Biez'!ca ocena pracy nauczycieia akademickiego zwana daIej "ocen,! ogoIn,!" - w ramach 
jego obowi,!zkow i kompetencji - formulowana jest na podstawie ocen cz'!stkowych, 
dotycz,!cych jego dzialainosci w nastypuj,!cych obszarach: 
1) dzialainosci dydaktycznej (D) - pracownicy dydaktyczni oraz naukowo-dydaktyczni; 
2) osi,!gniyc naukowych i tworczych oraz ksztalcenia kadr (N) - pracownicy naukowo

dydaktyczni i naukowi; 
3) dzialainosci organizacyjnej (0); 
4) przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a takze prawa wlasnosci 

przemyslowej (P). 
2. 	Z zastrzezeniem § 29, ocena dzialainosci i osi,!gniyc nauczycieia akademickiego w kazdym 

z tych obszarow traktowana jest jako odrybna, tj. nie zalezy od jego dzialainosci 
i osi,!gniyc w pozostalych obszarach, ani tez od zaangazowania winne formy dzialainosci 
na terenie Uczeini i poza ni,!. Sformulowanie oceny ogoInej i wi'!z'!cych siy z ni,! 
wnioskow nastypuje na podstawie ocen dzialainosci i osi,!gniyc w tych obszarach, 
stosownie do stanowiska i zakresu obowi,!zkow pracownika. 

3. 	Przy ocenie bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracownikow dokumentacji 
i informacji naukowej bierze siy pod uwagy dzialania wynikaj,!ce z zakresu ich 
obowi,!zkow oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zasady i kryteria oceny tej 
grupy pracownikow ustala Rada Biblioteczna, w nawi,!zaniu do zakresu obowi,!zkow 
i zasad oceny nauczycieli akademickich. 

4. 	W ogolnej ocenie nauczyciela akademickiego mog,! byc uwzgIydniane osi,!gniycia 
w obszarach lez'!cych poza zakresem obowi,!zkow wynikaj,!cych z zajmowanego 
stanowiska. 

§8 
Nadaj,!c poszczegolnym elementom oceny odpowiedni,! rangy i formuruj,!c wymagania 
do uzyskania poszczegolnych ocen, rada jednostki uwzglydnia specyfiky dzialalnosci 
jednostki, biez'!c'! sytuacjy oraz przyjyt,! strategiy rozwoju jednostki. Wymagania, zwi'!zane 
z poszczegolnymi stanowiskami, roznicuje siy w zaleznosci od wymiaru czasu pracy, zakresu 
obowi,!zkow, okresu objytego ocen,!, stazu pracy ocenianych osob oraz innych istotnych 
okolicznosci, zwi'!zanych z dzialalnosci,! jednostki lub swiadczeniem pracy przez nauczycieli 
akademickich w jednostce. 

§9 
1. 	 Oceny cz'!stkowe okreslone w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 formulowane s,! w skaIi: 

1) wyrozniaj,!ca; 
2) pozytywna; 
3) warunkowo pozytywna; 
4) negatywna. 

2. 	 W ocenie dzialalnosci organizacyjnej (§ 7 ust. 1 pkt 3) stosowana jest powyzsza skala 
z wyl,!czeniem oceny warunkowo pozytywnej; w odniesieniu do obszaru wymienionego 
w § 7 ust. 1 pkt. 4 stosuje siy oceny pozytywn,! alba negatywn,!. 

§1O 
Ocena warunkowo pozytywna moze byc wystawiona, jezeli pracownik nie wykazal 
siy wymaganymi osi,!gniyciami. Okolicznosci,! uzasadniaj,!c,! wystawienie tej oceny jest 
przede wszystkim przejsciowy charakter niespelnienia wymagail. W przypadku oceny 
warunkowo pozytywnej w danym obszarze dzialalnosci, ponowna ocena moze byc dokonana 
nie wczesniej, niz po uplywie 1 roku od jej wystawienia. Oceny warunkowo pozytywnej 



w danym obszarze dzialalnosci nie mozna sformulowac, jesli poprzednio wystawiona w tym 
obszarze ocena byla negatywna lub warunkowo pozytywna. 

§11 
Ocena og6lna formulowana jest w skali: wyr6zniaj~ca, pozytywna, warunkowo pozytywna, 
negatywna. 

§ 12 
W odniesieniu do element6w dorobku podlegaj~cych obowi~zkowi ewidencjonowania 
w systemie Ewidencji Dorobku PW (ED PW) lubli archiwizowania w Repozytorium PW 
(REPO PW) - ocena obejmuje jedynie te osi~gniycia, kt6re zostaly ujyte w tych systemach. 
Ograniczenie to nie dotyczy dziel, kt6re nie mogly zostac zarejestrowane lub zarchiwizowane 
z uwagi na przepisy prawa powszechnie obowi~zuj~cego, prawa wewnytrznego PW oraz 
zawartych um6w, a takZe dziel, kt6re nie zostaly zarejestrowane lub zarchiwizowane 
w przewidzianym terminie z przyczyn niezaleznych od ocenianych nauczycieli. 
Przedstawiony przez nauczyciela akademickiego wykaz osi~gniyc zawiera listy 
wygenerowan~ przez system ED-PW I REPO PW na podstawie wprowadzonych don 
uprzednio informacji. 

§13 
Funkcjonowanie systemu ocen nauczycieli akademickich podlega okresowym przegl~dom 
i aktualizacji kryteri6w zasad oceny - nie czysciej niz raz na 4 lata. 

Rozdzial2 
Ocena nauczycieli akademickich w zakresie dzialalnosci dydaktycznej 

§ 14 

Przy ocenie dzialalnosci dydaktycznej nauezycieli akademickich bierze siy w szezeg6lnosci 
pod uwagy: 

1) wlasciwe przygotowanie i realizacjy procesu dydaktycznego - w ramach 
powierzonych przez przelozonego obowi~zk6w; 

2) tworzenie nowych tresci dydaktycznych i ich aktualizacjy; wypracowywanie 
i wdrazanie nowych form dydaktycznych 

3) opracowywanie podrycznik6w oraz innych materia16w i pomocy dydaktycznych; 
4) inne formy dzialalnosci sluz~ce podniesieniu jakosci ksztalcenia i popularyzacji 

dydaktyki Uczelni; 
5) wnioski z prowadzonej ankietyzaeji, 0 kt6rej mowa w § 158 ust. 8 Statutu PW 

i z hospitacji zajyc; 
6) oceny skutecznosci osi~gania zalozonych efekt6w ksztalcenia. 

§ 15 
Ocena dzialalnosci dydaktycznej obejmuje okres wskazany przez kierownika podstawowej 
lub pozawydzialowej jednostki organizacyjnej. 

§ 16 
Oceny wyr6zniaj~q moze otrzymac pracownik, spelniaj~cy l~cznie kryteria, ustalone przez 
rady jednostki. Wsr6d przeslanek oceny wyr6zniaj~cej uwzglydnia siy w szczeg6lnosci: 

1) prowadzenie wielu rodzaj6w zajyc i/lub opracowanie i prowadzenie nowego wykladu 
obowi~zkowego lub obieralnego, opracowanie nowego b~dz modemizacja juz 
istniej~cego cwiczenia laboratoryjnego; 

2) wprowadzanie nowych form zajyc dydaktycznych; 

3) systematyczne, istotne unowoczesnianie tresci zajyc dydaktycznych; 

4) wypromowanie znacz~cej liczby dyplomant6w (mgr, lie. lub inz.); 

5) opublikowanie podrycznik6w akademickich, skrypt6w akademickich lub innych 


pomocy dydaktycznych i materia16w pomocniczych do zajyc (repozytorium); 
6) opracowanie nowych program6w przedmiot6w; 



7) wypracowanie koncepcji i utworzenie studi6w podyplomowych; 

8) pisemna pochwala, zlozona przez Wydzial, na kt6rym pracownik prowadzi zajycia lub 


organ Samorz'!du Student6w, uzyskanie wyr6znien lub nagr6d za dzialalnosc 
dydaktyczn,!, np. "Zlota Kreda" lub Nagroda 1M. Rektora PW za osi,!gniycia 
dydaktyczne; 

8) wyr6zniaj,!ce wyniki ankietyzacji lub hospitacji zajyc; 
9) udzial w popularyzacji wiedzy (zajycia w szkolach, pikniki naukowe, olimpiady, 

publikacje popularyzatorskie); 
10) udokumentowane podniesienie dodatkowych kwalifikacji zawodowych zwi'!zanych 

z posiadan,! specjalnosci,! - 0 ile wym6g uzyskania konkretnych kwalifikacji nie zostal 
okreslony wobec pracownika jako obowi,!zkowy; 

11) inne osi,!gniycia, specyficzne dla jednostki organizacyjnej, w kt6rej zatrudniony jest 
pracownik. 

§ 17 
Nauczyciel akademicki otrzymuje pozytywn,! oceny dzialalnosci dydaktycznej, jezeli 
w okresie tej oceny: 

1) wlasciwie przygotowywal i realizowal proces dydaktyczny, wypelniaj,!c powierzone 
mu przez przelozonego zadania; 

2) spelnil dodatkowe wymagania, okreslone przez rady jednostki organizacyjnej, w kt6rej 
jest zatrudniony; 

3) nie zaszla w stosunku do niego zadna z przeslanek negatywnej oceny dzialalnosci 
dydaktycznej. 

§ 18 
Nauczyciel akademicki otrzymuje negatywn,! oceny dzialalnosci dydaktycznej w przypadku 
zaistnienia co najmniej jednej z nastypuj,!cych przeslanek: 

1) powazne, stwierdzone w nie budz,!cy w'!tpliwosci spos6b naruszenie dyscypliny 
prowadzenia zajyc; 

2) odmowa prow ad zenia zajyc mieszcz'!cych siy w obrybie kwalifikacji zawodowych 
pracownika i nie przekraczaj,!cych swym wymiarem granic okreslonych przepisami 
ustawy - prawa 0 szkolnictwie wyzszym, postanowieniami Statutu PW, uchwalami 
Senatu PW i rady jednostki; 

3) brak reakcji na upomnienia przelozonych, dotycz'!ce wykonywania w spos6b niezgodny 
z regulaminem studi6w obowi,!zk6w dydaktycznych i wychowawczych, 
w szczeg6lnosci brak reakcji na pisemne skargi uznane za uzasadnione przez 
przelozonych; 

4) brak poprawy jakosci prowadzenia zajyc, w tym istotne i systematyczne uchybienia 
pracownika w przygotowaniu i realizacji zajyc. 

Rozdzial3 

Oeena w obszarze osi,!gnitrc naukowyeh i tw6rezyeh oraz ksztalcenia kadr 

§ 19 
Przy ocenie osi,!gniyc naukowych i tw6rczych nauczycieli akademickich uwzglydnia siy 
w szczeg6lnosci te elementy, kt6re mog,! zostac zaliczone do oceny jednostki naukowej 
i dorobku naukowego pracownik6w jednostek naukowych na podstawie obowi,!zuj,!cych 
postanowien prawa w zakresie: 
1) przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym I; 
2) wymagan zwi'!zanych z uzyskiwaniem stopni naukowych i tytulu naukowego2

. 

1 Wedlug stanu prawnego na dzien wprowadzenia niniejszych uregulowan w zycie: Rozporzqdzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa uytszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteri6w i trybu przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym 



§ 20 


W ocenie osiqgniyc pracownik6w rozpoczynajqcych kariery naukowq (tj. w okresie 
pierwszych dw6ch lat zatrudnienia osoby nie posiadajqcej stopnia naukowego na stanowisku 
asystenta) uwzglydnia siy tez inne osiqgniycia naukowe i tw6rcze (tj. takie, kt6re nie zostaly 
lub nie mogq zostac zaliczone do osiqgniyc naukowych danej jednostki). 

§ 21 
Oceny osiqgniyc w obszarze dzialalnosci naukowej i tw6rczej nauczyciela akademickiego 
dokonuje siy na podstawie: 
1) og6lnej charakterystyki jego dorobku tw6rczego w calym okresie pracy; 
2) jego osiqgniyc w okresie podlegajqcym ocenie, nie dluzszym niz 4 lata, w tym: 

a) osiqgniyc tw6rczych, zaliczanych do oceny osiqgniyc naukowych tw6rczych 
jednostki naukowej, 


b) wkladu w materialne efekty dzialalnosci naukowej jednostki, 

c) pozostalej dzialalnosci naukowej i tw6rczej, 


d) pracy w obszarze ksztalcenia kadry naukowej. 

§ 22 
W og6lnej charakterystyce dorobku tw6rczego nauczyciela akademickiego uwzglydnia siy 
sumaryczne oceny aktywnosci publikacyjnej i tw6rczej (np.: liczba cytowan publikacji, 
indeks Hirscha, lqczny impact factor). 

§ 23 
W sr6d osiqgniyc nauczyciela akademickiego, zaliczanych do oceny osiqgniyc naukowych 
i tw6rczych jednostki naukowej uwzglydnia siy w szczeg6lnosci: 

1) uzyskanie stopnia lub tytulu naukowego; 
2) opracowanie wybitnych dziel (projekt6w, utwor6w) w dzialalnosci inzynierskiej 

i artystycznej; 
3) zrealizowanie duzych projekt6w badawczych, wdrozeniowych 0 kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki i kultury narodowej, koordynowanie realizacji duzych krajowych, bqdi 
. miydzynarodowych projekt6w badawczych; 

4) nagrody i wyr6znienia za dzialalnosc naukowq i tw6rczq; 
5) publikacje w czasopismach naukowych; 
6) publikacje w recenzowanych materialach z konferencji miydzynarodowych, 

afiliowanych przez miydzynarodowe towarzystwa naukowe; 
7) monografie naukowe, rozdzialy w monografiach naukowych, redakcje wieloautorskich 

monografii naukowych; 
8) opatentowane wynalazki, zgloszenia patentowe, opracowania wzor6w uzytkowych; 
9) opracowania utwor6w (studi6w, projekt6w, konstrukcji, technologii) z zakresu 

dzialalnosci inzynierskiej; 

10) autorstwa dziel plastycznych, urzqdzenie premierowych wystaw plastycznych. 

§ 24 
W zakresie wkladu nauczyciela akademickiego w efekty materialne dzialalnosci naukowej 
jednostki, uwzglydnia siy w szczeg6lnosci: 

1) realizacjy prac badawczych i wdrozeniowych w ramach um6w z podmiotami 
zewnytrznymi krajowymi (w tym z NCN, NCBiR, MNiSW) i miydzynarodowymi 
(programy DE, ramowe, z kapitalem zagranicznym); 

2) zaangazowanie w rozw6j infrastruktury badawczej jednostki; 

2 OkreSlonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach i 

tytule w zakresie sztuki i Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w 
sprawie kryteri6w oceny osiqgnifp': osoby ubiegajqcej si? 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego. 



3) opraeowanie nowyeh teehnologii, materia16w, produkt6w (w tym oprogramowania) 
oraz ekspertyz i opraeowan naukowyeh na zleeenie podmiot6w zewnytrznyeh. 

Przy oeenie takich osiq.gniyc pod uwagy bierze siy tu jedynie aspekt merytoryczny dzialan 
osoby ocenianej, natomiast aspekt organizaeyjny realizacji projekt6w i innyeh prac oceniany 
jest w obszarze dzialalnosei organizaeyjnej praeownika. 

§ 25 
Pozostala dzialalnosc naukowa tw6reza, uwzglydniana przy oceme, obejmuje 
w szezeg61nosci: 

1) publikacje w niepunktowanych czasopismach i materialach konferencyjnych; 

2) prezentacje na konferencjach naukowych oraz wyklady na zaproszenie; 

3) reeenzje opraeowan naukowych; 

4) skladanie wniosk6w 0 finansowanie projekt6w badawczych; 

5) realizaeja projekt6w i badan w ramaeh dzialalnosei statutowej jednostki; 


Poza przypadkiem, w kt6rym oceniany jest praeownik rozpoezynajqcy kariery naukowq, 
informaeje 0 pozostalej dzialalnosci naukowej i tw6rczej traktowane Sq jako uzupelniajqce. 

§ 26 
Przy ocenie pracy w obszarze ksztalcenia kadry akademickiej uwzglydnia siy: 

1) pelnienie obowiqzk6w opiekuna naukowego doktorant6w; 
2) pelnienie funkcji promotora lub promotora pomocniezego prae doktorskich w toku 

realizacji; 
3) wypelnienie funkeji promotora lub promotora pomoeniczego obronionej rozprawy 

doktorskiej (z uwzglydnieniem ew. wyr6znienia); 
4) opracowanie recenzji i opinii w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, 

postypowaniaeh 0 nadanie tytulu naukowego, a takZe wymaganyeh przy zatrudnianiu 
na stanowisku profesora. 

§ 27 

Wymieme efekty ksztalcenia kadry akademiekiej, okreslone w uehwale rady jednostki, uznaje 
siy za wystarczajqce dla sformulowania pozytywnej oeeny dzialalnosci nauczyciela 
akademickiego w obszarze osiqgniyc naukowyeh i tw6rczych oraz ksztalcenia kadr. 

§ 28 
Uchwala rady jednostki, 0 kt6rej mowa w § 2, precyzuje spos6b stosowania poszczeg6lnych 
wskaznik6w i kryteria poszezeg6lnyeh ocen. 

§ 29 
Oeena osiqgniyc os6b pelniqcych w okresie objytym oeenq funkcje rektora, prorektor6w, 
dziekan6w, prodziekan6w, a takZe ezlonk6w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w 
oraz Panstwowej Komisji Akredytacyjnej winna uwzglydniac ograniczenia w zakresie 
dzialalnosei naukowej, zwiqzane ze zwiykszonymi obowiqzkami organizacyjnymi. 

Rozdzial4 

Ocena nauczycieli akademickich w zakresie dzialalnosci organizacyjnej 


§ 30 
W oeenie nauczycieli akademickich uwzglydnia siy ieh dzialalnosc organizacyjnq w zakresie: 

1) pelnienia funkeji w Uezelni oraz w jej jednostkach organizaeyjnych, uczestnictwa 
w praeaeh komisji i zespol6w uezelnianych i wydzialowych; 

2) dzialalnosci w organizaejach pozarzqdowych w obszarze edukacji, nauki i gospodarki; 
3) udzialu w pracach organ6w ustawowyeh w obszarze edukacji, nauki i gospodarki; 
4) dzialalnosei organizacyjnej w obszarze dydaktyki, zgodnie z zapisami § 31; 
5) aktywnosci organizacyjnej w obszarze nauki, zgodnie z zapisami § 32; 
6) dzialalnosci w innyeh organizacjach, okreslonyeh przez rady jednostki. 



§ 31 
W dzialalnosci organizacyjnej w zakresie dydaktyki uwzglydnia siy w szczeg6lnosci: 

1) uruchomienie nowej specjalnosci studi6w, nowych studi6w podyplomowych oraz kurs6w 
doksztalcaj~cych; 

2) pelnienie funkcji zwi~zanych z organizacj~ i realizacj~ dydaktyki na Wydziale 
(kierownictwo specjalnosci, studium podyplomowego, kursu doksztalcaj~cego, 
laboratorium, praca w odpowiednich komisjach RW); 

3) opieky nad kolem naukowym lub istotne przyczynienie siy do rozwiniycia jego 
dzialalnosci; 

4) promocjy wydzialu (drzwi otwarte, Festiwal Nauki, promocjy w szkolach, promocjy 
w mediach). 

§ 32 
W dzialalnosci organizacyjnej w obszarze nauki uwzglydnia siy w szczeg6lnosci: 

1) organizacjy konferencji naukowych, czlonkostwo w komitetach programowych 
(naukowych) konferencji; 

2) uczestnictwo w radach naukowych jednostek pozauczelnianych, pelnienie funkcji 
w organizacjach i towarzystwach naukowych; 

3) uczestnictwo w zespolach eksperckich; 
4) czlonkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism, wydawnictw; 
5) kierowanie projektami badawczymi i prace organizacyjne zwi~zane z przygotowywaniem 

wnioskow grantowych; 

6) kierownictwo studium doktoranckiego; 


7) recenzowanie publikacji naukowych. 

§ 33 

Ocena dzialalnosci organizacyjnej obejmuje okres wskazany przez kierownika podstawowej 1ub 
pozawydzialowej jednostki organizacyjnej. 

§ 34 
1. 	 Oceny wyr6zniaj~c~ otrzymuje wykazuj~cy wlasn~ inicjatyw(( pracownik, kt6ry angazuj~c si(( 

w dzialalnosc organizacyjn~ poswi((ca jej duzo wysilku i czasu, a efekty tej dzialalnosci s~ dobrze 
oceniane przez srodowisko Uczelni. 

2. 	 Oceny pozytywn~ otrzymuje pracownik, ktory nalezycie wypelnil swoje obowi~zki 
organizacyjne. 

3. 	 Oceny negatywn~ otrzymuje pracownik, ktory nie wykonuje lub nienaleZycie wykonuje 
obowi~zki organizacyjne zlecone przez przelozonych. 

Rozdzial5 

Ocena nauczycieli akademickich w zakresie przestrzegania prawa autorskiego i praw 
pokrewnych oraz prawa wlasnosci przemyslowej 

§ 35 
Do wykazu osi~gniy6 przedstawianych do oceny, 0 ktorym mowa w § 6, oceniany nauczycie1 
akademicki zobowi~zany jest dol~czy6 oswiadczenie, czy: 
1) 	 dopuscil siy stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sqdowym czynu okreslonego wart. 

115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 Rrawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z poin. zm. 12 ); 

2) 	 dopuscil siy stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinamej czynu 
okreslonego wart. 126 pkt 3 lit. b ustawy z dn. 27 lipca 2005 - prawa 0 szkolnictwie 
wyzszym (Dz. U. Nr 2005 nr 164, poz. 1365 z poin. zm.); 



3) 	 dopuscil siy stwierdzonego prawomocnym wyrokiem jednego z przestypstw okreslonych 
przepisami art. 303 - 308 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci 
przemyslowej (t.j. Dz. U. nr 119, poz. 1117 z poin. zm.). 

§ 36 
W razie stwierdzenia zaistnienia, na podstawie informacji udzielonej przez pracownika lub 
informacji wlasnych - w okresie, ktory uplynql od momentu dokonania poprzedniej oceny 
(lub od momentu zatrudnienia - jezeli pracownik nie byl dotychczas oceniany) - okolicznosci 
wymienionych w § 35 pkt. 1-3, oceniajqcy rna obowiqzek sformulowac oceny negatywnq 
w obszarze przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz wlasnosci 
przemyslowej; w przeciwnym razie wystawianajest ocena pozytywna. 

Rozdzial6 


Oeena ogolna 


§ 37 

Ocena dzialalnosci nauczyciela akademickiego w poszczegolnych obszarach, 0 ktorych mowa 
w § 7 ust. 1, stanowi podstawy do wystawienia oceny ogolnej. 

§ 38 
Ogolnq oceny formuluje siy jako: 

1) negatywnq - jezeli pracownik otrzymal ocenq negatywnq w ktoryrnkolwiek sposrod 
ocenianych obszarow dzialalnosci, okreslonych w § 7; 

2) wyrozniajqcq - jezeli pracownik otrzymal ocenq wyrozniajqcq w przynajmniej jednym 
sposrod obszarow dzialalnosci okreslonych w § 7, oraz oceny pozytywne 
w pozostalych ocenionych obszarach; 

3) warunkowo pozytywnq jezeli otrzymal oceny warunkowo pozytywnq 
w ktorymkolwiek ocenionym obszarze, i nie otrzymal zadnej oceny negatywnej; 

4) pozytywnq - w pozostalych przypadkach. 



CZF;SC II. ZASADY OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKOW NIEBF;D1\CYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

Przedmiot i eel pomiaru 

§ 1 
1. 	 Przedmiotem niniejszego pomiaru jest ocena efekt6w pracy pracownika niebt(dqcego 

nauczycielem akademickim (NNA), zwanym dalej "ocenianym", uzyskanych 
w zalozonym czasie podlegajqcym ocenie, tj. od ostatniej oceny do daty wyznaczonej 
przez Rektora dla danej jednostki organizacyjnej, a w przypadku pierwszej oceny daty 
poczqtku i konca tego okresu, wyznaczonych przez Rektora. 

2. 	 Ocenie podlegajq realizacja obowiqzk6w sluzbowych i umiejt(tnosci/postawy, kt6re 
zostaly uznane przez przelozonego ocenianego pracownika za kluczowe z punktu 
widzenia efektywnosci pracy na danym stanowisku, okreslonych w zakresie obowiqzk6w 
sluzbowych. 

3. 	 Celem niniejszego pomiaru jest doskonalenie gospodarowania potencjalem ludzkim, 
sluzqce lepszemu wykorzystaniu mocnych stron pracownik6w uczelni i ukierunkowaniu 
doskonalenia ich kompetencji. 

4. 	 Informacje zgromadzone w procesie oceniania efekt6w pracy nie Sq og61nodostt(pne, 
a spos6b przetwarzania i udostt(pniania informacji jest zgodny z Politykq Bezpieczenstwa 
Danych Osobowych w Politechnice Warszawskiej. 

Cz~stotliwosc przeprowadzania oeeny 
§2 

1. 	 Udzial w procesie oceniania jest obowiqzkowy dla ocenianego i oceniajqcych. 
2. 	 Przeprowadzanie oceny odbywa sit( nie rzadziej niz raz na dwa lata. Mozliwe jest 

przeprowadzanie oceny cZt(sciej niz raz na dwa lata w przypadku zatrudnienia trwajqcego 
kr6cej niz dwa lata oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika jednostki 
zatrudniajqcej dane go pracownika, bezposredniego przelozonego lub na wniosek 
pracownika. 

Forma oeeny 
§ 3 

1. 	 Przewidziana forma obejmuje ankiett( elektronicznq. 
2. 	 W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach moze zostae dopuszczona forma papierowa. 

Spos6b oeeniania - kryteria oeeny i skala oeeniania 

§4 
1. 	 Ocena jest dokonywana w zakresie kryteri6w obowiqzkowych oraz kryteri6w do wyboru, 

wskazanych przez przelozonego. Zaklada sit(, ze kryteria wskazane przez przelozonego, 
majq w ocenie przelozonego kluczowy wplyw na efektywnose pracy na danym 
stanowisku w odniesieniu do realizacji obowiqzk6w, zadan i cel6w zawartych w opisie 
stanowiska pracy. 

2. 	 Kryteria powinny bye jednakowe dla stanowisk z tej samej grupy pracownik6w 
w ramach jednostki. Zestawienie wszystkich kryteri6w okreslajq tabele w § 11. 

3. 	 Wskazanie kryteri6w i powiadomienie ocenianego pracownika 0 obowiqzujqcych 
kryteriach na danym stanowisku dokonywane jest na poczqtku okresu pracy, kt6ry 
podlega ocenie. 

4. 	 W przypadku zatrudnienia pracownika na nowe stanowisko, przelozony wyznacza 
dla tego stanowiska kryteria i przedstawia do wiadomosci pracownikowi do konca 
pierwszego miesiqca zatrudnienia na nowym stanowisku. W przypadku zatrudnienia 



nowego pracownika na istniej,!ce stanowisko, przelozony powiadamia pracownika 
o obowi,!zuj,!cych kryteriach oceniania do konca pierwszego miesi,!ca zatrudnienia. 

5. 	 Dla zaproponowanych kryteri6w przyjt(to 5-stopniow'! skalt( oceny pracownik6w (1 -5): 
1) w ocenie przyjt(to, ze efektywnosc pracy na danym stanowisku oceniana pozytywnie 

odnosi sit( do zadowalaj~cych efektow pracy, wykonanej w okreslonym czasie i przy 
wykorzystaniu przewidzianych zasob6w, odpowiada poziomowi podstawowemu 
poziom 3 (oczekiwany), kt6ry zaklada, iz pracownik ,,spelnia podstawfj kryterium" 
wskazan'! na karcie oceny; 

2) 	efekty pracy ocenianego wyrozniaj~ce, kt6re przewyzszaj'! oczekiwania w zakresie 
takich cech wykonania jak ponadprzecit(tne rezultaty, spos6b wykonania, uZytecznosc 
dla jednostki lub Uczelni, minimalizacja/racjonalizacja wykorzystania zasob6w, s,! 
oceniane powyzej poziomu podstawowego (oczekiwanego) tzn. poziom 4 i 5 
odpowiednio "przewyzsza podstawfj kryterium" lub ,,znaczqco przewyzsza podstawfj 
kryterium"; 

3) efekty pracy ocenianego niezadowalaj~ce, kt6re S,! nizsze niz oczekiwania w zakresie 
takich cech wykonania jak niezadowalaj,!ce rezultaty, niewlasciwy spos6b wykonania, 
obnizenie uzytecznosci z perspektywy wartosci dla jednostki lub Uczelni, brak 
racjonalizacji lub niewlasciwe wykorzystanie zasob6w, s,! oceniane ponizej poziomu 
podstawowego (oczekiwanego) tzn. na poziomie 1 i 2 - odpowiednio "nie spelnia 
podstawy kryterium" lub "spelnia cZfjSC podstawy kryterium". 

6. 	 Do wystawienia oceny koncowej przyjt(to 4-stopniow,! skalt( (negatywna, warunkowo 
pozytywna, pozytywna, wyr6zniaj,!ca): 
1) ocena negatywna oraz warunkowo pozytywna moze zostac przyznana jedynie jesli 

pracownik otrzymal przynajmniej jedn,! oceny koncow'! dla kt6regokolwiek 
z kryterium ponizej 3; 

2) ocena wyr6zniaj,!ca moze zostac przyznana jedynie jesli pracownik nie otrzymal ani 
jednej oceny koncowej dla kt6regokolwiek z kryterium ponizej 3 i otrzymal 
co najmniej 50% ocen koncowych dla kryteri6w powyzej 3. 

Przygotowanie pracownikow jednostki do procesu oceniania 
§ 5 

Przed rozpoczyciem procesu oceniania pracownik6w w danej jednostce kierownik jednostki 
organizacyjnej przekazuje uczestnikom procesu (ocenianym i oceniaj,!cym), aktualnie 
obowi,!zuj,!ce regulacje dotycz'!ce oceny pracownik6w NNA, ze szczeg61nym 
uwzglydnieniem zasad oceniania, kryteri6w oraz skal ocen. 

Osoby oceniaj~ce, ocena 
§6 

1. 	 W wersji podstawowej oceny przeprowadza oceniany (tzw. samoocena) i jego 
bezposredni przelozony. W przypadku stanowisk samodzielnych bezposrednim 
przelozonym jest kierownik jednostki organizacyjnej. 

2. 	 Decyzj,! Rektora, Prorektora, Dziekana, Kanclerza lub osoby kieruj,!cej jednostk,! 
organizacyjn,! Uczelni, mozliwa jest rozszerzona wersja oceny pracownika/6w z udzialem 
innych os6b (np. wsp61pracuj,!cych z ocenianym w ramach danej jednostki, innych 
jednostek Uczelni), kt6re mog,! dokonac oceny efekt6w pracy ocenianego w spos6b 
zasadny. 

3. 	 Informacje personalne dotycz'!ce os6b dokonuj,!cych oceny winny pozostac do 
wiadomosci kierownika jednostki i wladz Uczelni. Osoby oceniaj,!ce r6wniez winny 
zachowac dla wlasnej wiadomosci informacje na temat tego kogo ocenialy. 

4. 	 W przypadku oceny os6b pelni,!cych funkcje kierownicze dodatkowo stosuje siy kryteria 
wskazane w § 11 w czysci III kryteri6w oceny pracownik6w niebyd,!cych nauczycielami 
akademickimi, z kt6rych wszystkie s,! obowi,!zkowe: 



1) 	 w przypadku oceny osob pelni,!cych funkcje kierownicze, przelozony tej osoby 
(zgodnie z podleglosci,! organizacyjn,!) dokonuje oceny kryteriow z wykorzystaniem 
wszystkich trzech cZysci karty oceny; 

2) przelozony osoby pelni,!cej funkcjy kierownicz,! moze rowniez zwrocie siy z prosb,! 
o oceny tej osoby przez osoby wzglydem ktorej relacje ocenianego mozna uznae 
za podleglose merytoryczn'! (np. kierownik jednostki organizacyjnej w administracji 
centralnej - wlasciwy prorektor); 

3) 	 ocena osoby pelni,!cej funkcje kierownicze moze bye rozszerzona 0 oceny 
dokonywane przez podleglych pracownikow za pomoc,! kryteriow wskazanych 
w czysci III, tj. dotycz'!cej umiejytnosci zarz'!dzania pracownikami (zalecana wersja 
rozszerzona); 

4) 	 zaleca siy, aby ocena przelozonego przez podleglych mu pracownikow oraz ocena 
tych pracownikow przez przelozonego miala miejsce w tym samym czasie. 

5. 	 Wszystkie osoby oceniaj,!ce sporz,!dzaj,! oceny niezaleznie od siebie, z zachowaniem 
anonimowosci i poufnosci. 

6. 	 Przelozony osoby ocenianej otrzymuje informacjy 0 zakonczeniu oceny przez wszystkie 
wyznaczone osoby i dopiero wtedy moze przejse do kolejnego etapu oceny. 

7. 	 Etapem koncz'!cym proces oceniania jest rozmowa podsumowuj'!ca, w ktorej uczestnicz'! 
oceniany pracownik i przelozony: 

1) przed przeprowadzeniem tej rozmowy, przelozony zapoznaje siy z wynikami 
wszystkich ocen oraz przekazuje informacje na ten temat ocenianemu; 

2) podczas rozmowy podsumowuj,!cej przelozony omawia z ocenianym uzyskane wyniki 
ocen, w szczegolnosci rozbieznosci w ocenach, wyniki dotycz'!ce kryteriow 
ocenionych ponadprzeciytnie (mocne strony), kryteriow ocenionych ponizej przeciytnej 
(slabe strony), wnioski z analizy porownawczej, proponowane dzialania 
rozwoj owe! doskonal'!ce; 

3) 	 podczas rozmowy podsumowuj,!cej, na podstawie ocen wszystkich osob oraz 
rozmowy, przelozony i oceniany pracownik uzgadniaj,! oceny dla kryteriow, w ktorych 
stwierdzono rozbieznosci. W przypadku braku porozumienia co do oceny koncowej dla 
dane go kryterium, decyduj,!cy glos nalei:y do przelozonego; 

8. 	 Na podstawie wszystkich ocen pracownika sporz'!dzonych przez ocenianego i wszystkich 
oceniaj,!cych, przelozony ocenianego pracownika dokonuje oceny kofzcowej (negatywna, 
warunkowo pozytywna, pozytywna, wyrozniaj,!ca). 

9. 	 W szczegolnych okolicznosciach zakonczenie procedury oceniania odbywa siy poprzez 
zapoznanie siy z wynikami oceny przedstawionymi na pismie bez udzialu bezposredniego 
przelozonego, przez osoby zastypuj,!c,! bezposredniego przelozonego, wyznaczon'! przez 
kierownika danej jednostki. 

Analiza porownawcza oceny biez~cej i ocen poprzednich 

§ 7 
W przypadku dokonywania kolejnej oceny, uzupelnieniem oceny biez'!cej jest wskazanie 
zmian dotycz,!cych postypOW w zakresie rozwoju i doskonalenia zawodowego w odniesieniu 
do wskazanych w ocenach poprzednich, mocnych i slabych stron ocenianego pracownika. 
Wyniki tej analizy przelozony omawia takze podczas rozmowy podsumowuj,!cej 
z ocemanym. 



Funkcja informacyjna i rozwojowa 

§8 
1. 	 Wskazanie przez przelozonego wybranych kryteri6w z listy pelni wazn'! funkcjy 

informacyjn,! dla pracownika na temat aspekt6w pracy i umiejytnosci 0 kluczowym 
znaczeniu w d,!zeniu do efektywnej pracy na danym stanowisku. 

2. 	 Uznanie kryteri6w za kluczowe moze pozytywnie wplywae na ksztahowanie poz,!danych 
zachowan pracownik6w w danej jednostce i w calej organizacji na potrzeby realizacji 
misji i strategii Uczelni. Moze bye takze wykorzystywane do wyznaczania kierunk6w 
doskonalenia kompetencji pracownik6w. St,!d wazna jest szczeg6lna troska przelozonych 
o d,!zenie do jak najwyzszej trafnosci we wskazywaniu kryteri6w i przekazywanie uwag 
do zespolu koordynuj,!cego przeprowadzaniem oceny pracownik6w w Politechnice 
Warszawskiej. 

Procedura odwolawcza 
§9 

1. 	 Ocenianemu pracownikowi przysluguje prawo do odwolania siy od wynik6w oceny 
koncowej, po zapoznaniu siy z wynikiem oceny podczas rozmowy podsumowuj,!cej 
z przelozonym. Odwolanie winno zawierac szczeg6lowe uzasadnienie. 

2. 	 Pierwsz'! instancjy w procedurze odwolawczej stanowi,!: 
1) Prorektor ds. Filii w Plocku w odniesieniu do pracownik6w Filii; 
2) Dziekan w przypadku pracownik6w wydzialu; 
3) Kanclerz w odniesieniu do pracownik6w administracji centralnej; 
4) odpowiedni Prorektor w przypadku pracownik6w pozostalych jednostek 

organizacyjnych. 
3. 	 Osoby okreslone w ust. 2 mog,! powolac komisjy opiniuj,!c,!, kt6ra bydzie rozpatrywac 

odwolania pracownik6w i przekazywac wnioski do ich ostatecznej decyzji. 
4. 	 Drug,! instancjy odwolawcz'! stanowi Rektor Politechniki Warszawskiej. Moze 

on powolac komisjy opiniuj,!c,!, kt6ra bydzie rozpatrywac odwolania i przekazywac 
wnioski do jego ostatecznej decyzji. Od decyzji Rektora odwolanie nie przysluguje. 

Przechowywanie danych dotycz~cych NNA 
§1O 

1. 	 Po zakonczeniu procesu oceniania pracownik6w danej jednostki Uczelni dokumentacja 
zawieraj,!ca raport podsumowuj,!cy oceny bydzie przechowywana w aktach osobowych 
pracownika. 

2. 	 Perna dokumentacja bydzie przechowywana w bazie danych Uczelni, zgodnie z zasadami 
archiwizacji dokumentacji pracowniczej. 



§ 11 

Kryteria oceny pracownik6w nieb'td~cych nauczycielami akademickimi : 

1. 

2. 

3. 

4. 

I. REALIZACJA OBOWL\ZKQW SLUZBOWYCH 
(kryteria 1-5 obowillzkowe + nalezy wybrac minimum .2 z pozostalych kryteri6w w tej cz~sci) 

Jakosc wykonania powierzonych zadaii 

PODSTA W A OCENY: powierzone zadania pracownik wykonuje w spos6b efektywny z nalezyt1l 
starannosci1l i dokladnosci1l. Pracownik dba 0 dokladne i poprawne realizowanie powierzonych zadail, 
wytrwale d1lzy do wyznaczonego celu. 

Przyklady postaw/dzialaillzachowail wyr6zniajacych siy: 
Pracownik: 

wyraznie wyr6znia siy sposr6d innych, wszystkie prace wykonuje z duz1l starannosci1l i dokladnosci1l 
d~y do podnoszenia jakosci realizowanych zadail 
przed przekazaniem wyniku pracy oceniany dokonuje sprawdzenia i korekty ewentualnych 

blyd6wlbrak6w 
wykonuje rzetelnie zadania trudne 
wprowadza narzydzia pozwalaj1lce na eliminowanie bhtd6w/nieprawidlowosci 
pozyskuje informacje na potrzeby doskonalenia realizowanych zadail 

Samodzielnosc wykonywania powierzonych zadaii 

PODSTA W A OCENY: Pracownik posiada wiedzy, umiejytnosci, kompetencje oraz chyci 
(zaangazowanie) do samodzielnego wykonania powierzonych zadail. Pracownik potrafi sam 
organizowac sobie pracy (w spos6b zaplanowany i usystematyzowany). 

Przyklady postaw/dzialaillzachowail wyr6zniaji}cych sie: 
Pracownik: 

samodzielnie monitoruje postypy realizacji swoich zadail 
samodzielnie wykonuje zadania nowe, niestandardowe 
przy braku odpowiednich zasob6w/narzydzi samodzielnie je tworzy i wykorzystuje 
aktualizuje systematycznie swoj(! wiedzy i umiejytnosci 
zdobyt(! wiedzy i kwalifikacje wykorzystuje do wdrazania nowych rozwi1lzail 

Terminowosc 

PODSTAWA OCENY: Pracownik w spos6b precyzyjny szacuje term in wykonania wyznaczonych do 
realizacji zadail i terminowo wykonuje wyznaczone przez przelozonego zadania. 

Przyklady postaw/dzialaillzachowaD. wyrMniaji}cych sie: 
Pracownik: 

zglasza przelozonemu i wsp6lpracownikom problemy zagrazaj1lce terminowej realizacji zadail oraz 
przedstawia srodki zaradcze 

cZysto przekazuje poprawnie wykonane zadania szybciej niz okreslony termin 
zawsze przekazuje poprawnie wykonane zadania szybciej niz okreslony termin 

Przestrzeganie przepis6w prawa, procedur i zasad obowi~zuj~cych w PW, w tym 
Regulaminu Pracy 

PODSTAW A OCENY: Pracownik zna i stosuje przepisy niezbydne do wlasciwego wykonywania 
obowi(!Zk6w wynikaj(!cych z opisu stanowiska pracy. 

Przyklady postaw/dzialailizachowail wyr6zniaji}cych sie: 
Pracownik: 

rozpoznaje sprawy, kt6re wymagaj(! wsp61dzialania ze specjalistami z innych dziedzin 



5. 

6. 

7. 

posiada umiejl(tnosc stosowania odpowiednich przepis6w w zaleznosci od rodzaju sprawy 
posiada umiejl(tnosc wyszukiwania potrzebnych przepis6w oraz ich zastosowania 
angaZtije sil( w doskonalenie/aktualizacjl( obowiqzuj,!cych zasad i procedur 

Odpowiedzialnosc i lojalnosc wobec pracodawcy 

PODSTA W A OCENY: Pracownik przewiduje skutki swoich dzialan i stara sil( eliminowac te 
negatywne. Pracownikjest lojalny wobec Pracodawcy - reaguje w spos6b zgodny z intencj,! i w interesie 
Pracodawcy. 

Przyklady postaw/dzialalllzachowan wvr6zniajacych sie: 
Pracownik: 

propaguje odpowiedzialne zachowania wsr6d innych pracownik6w 
wykazuje gotowosc do brania odpowiedzialnosci za realizacjl( powierzonych zadan 
propaguje postawy lojalnosci wsr6d innych pracownik6w 
zasluguje na zaufanie przelozonego, mozna na mm polegac w kazdej sytuacji, jest bardzo 
odpowiedzialny 
reprezentuje interesy swojej jednostki pamil(taj,!c 0 oczekiwaniach i potrzebach pracownik6w innych 
jednostek PW oraz 0 interesie Pracodawcy 

KRYTERIA DO WYBORU: 

Wspolpraca z innymi pracownikami w zespole 

PODSTA W A OCENY: Pracownik posiada umiejl(tnosc pracy w zespole/umiejl(tnosc zespolowego 
wykonywania zadan. Pracownik zachowuje sil(, w spos6b zgodny z og61nymi zasadami dobrego 
zachowania i wytycznymi przelozonego dla stanowiska, kt6re oceniany zajmuje. 

Przyklady postaw/dzialalllzachowan wyr6zniajqcych sie: 
Pracownik: 

posiada umiejl(tnosc wsp61nego rozwi,!zywania problem6w 
posiada umiejl(tnosc pol,!czenia cel6w wlasnych z prac,! zespolu 
w spos6b uprzejmy pomaga i doradza innym czlonkom zespolu 
w spos6b asertywny wyraza swoje zdanie, zglasza wlasne pomysly 
chl(tnie dzieli sil( z innymi pracownikami swoimi doswiadczeniami i wiedz,! 
w kwestiach spornych d~y do kompromisu 
dba 0 pozytywn,! atmosferl( w srodowisku pracy oraz dobre relacje z pracownikami w zespole 
cieszy sil( sympati,! i zaufaniem zespolu 

Wspolpraca z pracownikami innych jednostek PW 

PODSTAWA OCENY: Pracownik wsp61pracuje z pracownikami innych jednostek PW w spos6b 
kulturalny, bezkonfliktowy, spelniaj,!cy oczekiwania obydwu stron. Pracownik zachowuje sil( w spos6b 
zgodny z og61nymi zasadami dobrego zachowania i wytycznymi przelozonego dla stanowiska, kt6re 
oceniany zajmuje. 

Przyklady postaw/dzialanlzachowan wyr6zniajqcych sis:: 
Pracownik: 

godnie reprezentuje swoj,! jednostkl( w kontaktach z innymi jednostkami 
reprezentuje interesy swojej jednostki pamil(taj,!c 0 oczekiwaniach i potrzebach pracownik6w innych 
jednostek PW 
wykazuje pozytywne nastawianie do wsp6lpracy z pracownikami innych jednostek oraz przyklada 
wszelkich staran do rzetelnej realizacji wyznaczonych zadan 
posiada umiejl(tnosc wsp61nego rozwi,!zywania problem6w 
w spos6b uprzejmy pomaga i doradza pracownikom innych jednostek PW 
w spos6b asertywny wyraza swoje zdanie, zglasza wlasne pomysly 
chl(tnie dzieli sil( z pracownikami innych jednostek PW swoimi doswiadczeniami i wiedz,! 
w kwestiach spornych d,!zy do kompromisu 
dba 0 pozytywn,! atmosferl( w srodowisku pracy oraz dobre relacje z pracownikami innych jednostek 
PW 



8. Wspolpraca z jednostkami zewnlttrznymi 

PODSTAWA OCENY: Pracownik wsp6lpracuje z jednostkami zewnytrznymi w spos6b kulturalny i 
bezkonfliktowy, dbajqc przy tym 0 dobre imiy i wizerunek pracodawcy. Pracownik zachowuje siy w 
spos6b zgodny z og6lnymi zasadami dobrego zachowania i wytycznymi przelozonego dla stanowiska, 
kt6re oceniany zajmuje. 

Przyklady postaw/dzialallizachowan wyr6zniajacych sit(: 
Pracownik: 

godnie reprezentuje swojq jednostky w kontaktach z innymi jednostkami 
reprezentuje interesy swojej jednostki pamiytajqc 0 oczekiwaniach i potrzebach pracownik6w innych 
jednostek PW 
wykazuje pozytywne nastawianie do wsp6lpracy z pracownikami innych jednostek oraz przyklada 
wszelkich staran do rzetelnej realizacji wyznaczonych zadan 
posiada umiejytnosc wsp6lnego rozwiqzywania problem6w 
w spos6b asertywny wyraza swoje zdanie, zglasza wlasne pomysly 
w kwestiach spomych dqzy do kompromisu 
dba 0 pozytywnq atmosfery w srodowisku pracy oraz dobre relacje z jednostkami zewnytrznymi 

9. Inicjatywa w usprawnianiu pracy 

PODSTA WA OCENY: Pracownikjest kreatywny, wykazuje postawy i myslenie prowadzqce do 
uzyskania oryginalnych i uzytecznych rozwiqzan (pracy wlasnej lub zespolu). 

Przyklady postaw/dzialallizachowail wyrozniaj'lcych sit(: 
Pracownik: 

wykazuje dzialania majqce na celu ulepszenie istniejqcych rozwiqzail 
poszukuje rozwiqzan niestandardowych majqc na uwadze jednoczesnie ich efektywnosc 
posiada umiejytnosc tworzenia narzydzi usprawniajqcych pracy wlasnq lub zespolu 
wdraza w zycie nowe idee mimo pojawiajqcych siy trudnosci 
"zaraza" kreatywnq ideq innych pracownik6w 
dqi:y do nieustannego zdobywania nowej wiedzy i doswiadczen oraz wykazuje chyc ciqglego 
doskonalenia siy i wprowadzania pozytywnych zmian w zyciu zawodowym 

10. Sposob obslugi interesanta wewnlttrznego 

PODST A W A OCENY: Pracownik obsluguje interesanta wewnytrznego w spos6b profesjonalny, 
tenninowy i kulturalny, zgodny z obowiqzujqcymi procedurami. 

Przyklady postaw/dzialallizachowan wyrozniaj'lcych sit(: 
Pracownik: 

rozpoznaje sprawy, kt6re wymagajq wsp61dzialania ze specjalistami z innych dziedzin 
wykazuje trosky i zainteresowanie klientem (wykazuje empatiy) 
posiada umiejytnosc dostosowania stylu pracy do potrzeb klienta 
rozwiqzuje problemy nietypowe 

11. Sposob obslugi interesanta zewnlttrznego 

PODSTA W A OCENY: Pracownik obsluguje interesanta zewnytrznego w spos6b profesjonalny, 
tenninowy i kulturalny, zgodny z obowiqzujqcymi procedurami. 

Przyklady postaw/dzialanizachowan wyr6zniaj'lcych sit(: 
Pracownik: 

rozpoznaje sprawy, kt6re wymagajq wsp61dzialania ze specjalistami z innych dziedzin 
wykazuje trosky i zainteresowanie klientem (wykazuje empatiy) 
posiada umiejytnosc dostosowania stylu pracy potrzeb klienta 
rozwiqzuje problemy nietypowe 

12. Szacunek do miejsca pracy (dbanie 0 miejsce pracy) 



PODSTAWA OCENY: Pracownik utrzymuje porz~dek i lad na stanowisku pracy. Przestrzega 
odpowiednie przepisy, regulacje prawne, procedury odnosz~ce siy do miejsca wykonywania 
obowi~zkow zawodowych. 

Przyklady postaw/dzialaitlzachowan wyrozniaj'!cych siS': 
Pracownik: 

dba 0 atrnosfery wzajemnego szacunku w miejscu pracy 
propaguje szacunek do miejsca pracy wsrod innych pracownikow 

1. 

2. 

3. 

4. 

II. UMIEJF;TNOSCIIPOST A WY 
(wszystkie kryteria do wyboru, nalezy wybrac minimum 3 kryteria) 

Podejmowanie decyzji (odwaga, latwosc, trafnosc) 

PODST A W A OCENY: Pracownik podejmuje trafne decyzje w oparciu 0 analizy dostypnych, 
wiarygodnych informacji. 

Przyklady postaw/dzialaitlzachowan wyrozniaj,!cych siS': 
Pracownik: 

podejmuje racjonalne decyzje w sytuacjach stresowych 
nie obawia siy poniesienia konsekwencji za podjycie nietrafnej decyzji 
posiada umiejytnosc ustalania priorytetow 
podejmuje decyzje z uwzglydnieniem systemu wartosci Politechniki Warszawskiej zawartych w 
Strategii PW 
uwzglydnia stanowiska roznych stron, a w kwestiach spomych d~zy do kompromisu 

Komunikacja interpersonalna 

PODSTA W A OCENY: Pracownik komunikuje siy w sposob efektywny i skuteczny (posruguje siy 
jyzykiem zrozumialym dla odbiorcy, wlasciwie buduje wypowiedzi ustne i pisemne dziyki czemu s~ one 
poprawnie interpretowane przez odbiorcy). 

Przyklady postaw/dzialan/zachowan wyrozniaj,!cych siS': 
Pracownik: 

w sposob zrozumialy i przystypny dla odbiorcy posruguje siy technik~ wymiany informacji uzywaj~c 
slow, gestow, obrazow, diwiykow zachowuj~c odpowiedni~ formy i wyrazaj~c szacunek dla 
rozmowcy 
potrafi przekazac negatywne/trudne tresci bez wzbudzania konfliktu 
sprawdza czy odbiorca zrozumial tresc komunikatow 
zwraca uwagy na poprawnosc wypowiedzi i szaty graficzn~ przygotowanych dokumentow 
potrafi aktywnie i uwaznie sruchac wypowiedzi innych 
wprowadza narzydzia poprawiaj~ce komunikacjy 

Zdolnosci analityczne 

PODSTA W A OCENY: Pracownik posiada umiejytnosc gromadzenia i analizy danych oraz 
przetwarzania dostypnych informacji. 

Przyklady postaw/dzialanizachowan wyrozniaj'!cych siS': 
posiada zdolnosc logicznego wysnuwania wnioskow 
dostrzega wiele aspektow rozpatrywanej sprawy, rowniez tych nie powi~zanych z ni~ w sposob 
bezposredni 

potrafi wykonac zadanie wymagaj~ce przetworzenia duzej ilosci informacji, dostrzegaj~c mozliwe 
zaleznosci i wyci~gaj~c zasadne wnioski 

Wlasciwa organizacja pracy, planowanie 



PODSTA W A OCENY: Pracownik organizuje prac,! wlasn,!, zarz'!dza wyznaczonymi zadaniami w 
wyznaczonym czasie oraz przebiegiem informacji. 

Przyklady postaw/dzialawzachowan wyr6zniajqcych sit(: 
Pracownik: 

samodzielnie wyznacza zadania wlasne 
samodzielnie proponuje spos6b realizacji wyznaczonego zadania w ramach zesporu 
posiada umiejytnosc kierowania prac,! grupy pracownik6w nie byd,!cych cZysci,! stalego zesporu 
zadaniowego 


posiada umiejytnosc tworzenia r6znych scenariuszy dzialania 


5. 	 Umiej~tnosc negocjowania 

PODSTA W A OCENY: Pracownik w codziennej pracy wykazuje siy sprawnosci,! godzenia interes6w 
r6znych stron, gdzie, kaZda strona odczuwa na skutek tego posrednictwa korzysci i zaspokojenie swoich 
potrzeb. 

Przyklady postaw/dzialawzachowan wyr6zniajqcych sit(: 
Pracownik: 


proponuje rozwi,!zania, kt6re wsp61tworz'! pozytywne i trwale relacje w organizacji 

poszukuje korzystnych rozwi,!zan dla obydwu stron 

wsp6lpracuje w sytuacjach konfliktowych 


6. 	 Radzenie sobie w sytuacjach stresowych lub pod presj~ czasu 

PODSTAWA OCENY: Pracownik zachowuje siy w spos6b opanowany, zgodny z przyjytymi 
standardami obowi,!zuj,!cymi na danym stanowisku pracy. 

Przyklady postaw/dzialawzachowan wyr6zniajqcych sit(: 
Pracownik: 

zachowuje racjonalnosc myslenia w sytuacjach stresowych lub pod presja czasu 
potrafi podejmowac wlasciwe dzialania w sytuacjach stresowych lub pod presja czasu 
potrafi efektywnie dzialac w trudnych warunkach (wysokie wymagania, presja czasu, natlok pracy) 
podejmuje w razie koniecznosci dzialania niestandardowe, wykraczaj,!ce poza zakres codziennych 
obowi,!zk6w 

7. 	 Poslugiwanie si~ j~zykiem obcym (jeieli jest wymagane do wykonywania zadaft) 

PODSTA W A OCENY: Pracownik potrafi w spos6b efektywny wykorzystac znajomosc jyzyka obcego 
do wykonywania zadan sruzbowych. 

Przyklady postaw/dzialawzachowan wyr6zniajqcych sit(: 
Pracownik: 

w spos6b profesjonalny wykorzystuje znajomosc jyzyka obcego do wykonywania zadan sruzbowych 
doskonali swoj,! znajomosc jyzyk6w obcych 

8. 	 Umiej~tnosc obslugi urz~dzeft biurowych i technicznych potrzebnych do wykonywania 
zadaft 

PODSTA W A OCENY: Pracownik wykorzystuje urz'!dzenia biurowe i techniczne zgodnie z 
przeznaczeniem w spos6b prawidlowy i bezpieczny. 

Przyklady postaw/dzialawzachowan wyrMniajqcych sit(: 
Pracownik: 


obsruguje w spos6b biegly wszystkie/wiykszosc urz,!dzenia wykorzystywane w jednostce 

dzieli siy swoimi umiejytnosciami ze wsp6lpracownikami 

udziela instruktaZu wsp6lpracownikom 

wykorzystuje urz,!dzenia w spos6b racjonalny i oszczydny 




III. UMIEJE;TNOSCI ZARZ1\DZANIA PRACOWNIKAMI 
- OSOBY PELNI1\CE FUNKCJE KIEROWNICZE 

(wszystkie kryteria obowillzkowe) 

1. 	 Planowanie i organizacja pracy jednostki/zespolu 

PODST A WA OCENY: Oceniany okresla priorytety i zadania wszystkich czlonk6w zespolu, zapewnia 
odpowiednie srodki do ich realizacji, a nastypnie przekazuje infonnacje zwrotne pracownikom (na temat 
oceny efekt6w ich pracy). 

Przyklady postaw/dzialalllzachowaD. wyr6zniajacych sie: 
monitoruje realizacjy pracy zespolu pod k1!tem skutecznosci i sp6jnosci z wyznaczonymi zalozeniami 
przekazuje pracownikom odpowiedzialnosc za wykonywanie zar6wno rutynowych jak i 
niestandardowych zadan, bior1!c przy tym pod uwagy uwarunkowania otoczenia zewnytrznego i 
wewnytrznego 
zawsze wyznacza zadania pracownikomlzespolowi w spos6b zrozumialy 
zawsze okresla tennin realizacji zadan 
racjonalnie rozdziela zadania pracownikom wykorzystuj1!c przy tym ich indywidualne mozliwosci 

2. 	 Podejmowanie decyzji i rozwhtzywanie problemow 

PODSTA W A OCENY: Oceniany dokonuje racjonalnych wybor6w dotycz1!cych dzialan i doprowadza 
do osi1!gania zamierzonych cel6w. Oceniany samodzielnie rozwi1!ZUje napotykane problemy. 

Przyklady postaw/dzialalllzachowan wyr6zniajacych sit(: 
potrafi opracowac altematywne warianty zanim podejmie ostateczna decyzjy 
w odpowiednim czasie na bazie posiadanych zasob6w potrafi podj1!c trafne decyzje 
podejmuj1!c decyzjy oceniany dokonuje oceny kazdego z rozwazanych wariant6w (z punktu widzenia 
przyjytych kryteri6w), por6wnuje ze sob1! kai:dy z wariant6w rozwi1!zan i na podstawie tej analizy 
dokonuje wyboru najlepszego wariantu 
przy rozwi1!zywaniu problem6w oceniany potrafi oddzielic sprawy personalne od spraw 
merytorycznych 
dostosowuje spos6b dzialania do sytuacji i czlonk6w zespolu 
posiada umiejytnosc szybkiego i trafnego znajdowania przyczyn powstania problemu 
posiada umiejytnosc identyfikowania potencjalnych zagrozen 

3. 	 Rozwhtzywanie konfliktow milidzyludzkich i sytuacji stresowych (panowanie nad 
emocjami) 

PODSTA W A OCENY: Oceniany stosuje skutecznie metody zarz1!dzania zasobami ludzkimi - w 
przypadku konflikt6w oceniany dziala w kierunku osi1!gniycia kompromisu, efektywnie rozstrzyga spory 
wsr6d swoich wsp6lpracownik6w oraz rozladowuje napiycia w sytuacjach stresowych. 

Przyklady postaw/dzialalllzachowan wyr6zniajacych sit(: 
zapobiega eskalacji konfliktu 
w sytuacji konfliktowej szybko definiuje problem, wskazuje odpowiednie rozwi1!zania 
potrafi rozpoznac zr6dlo stresowej sytuacji, skoncentrowac siy na problemie i podj1!c skuteczne 
dzialania pozwalaj1!ce najego rozwi¥anie 

4. 	 Motywowanie pracownikow, zdolnosci przywodcze 

PODSTA W A OCENY: Oceniany stosuje skutecznie metody zarz1!dzania zasobami ludzkimi 
skutecznie buduje zaangazowanie swoich pracownik6w do realizacji zadan przy uwzglydnieniu ich 
indywidualnych potrzeb. Dodatkowo wywiera pozytywny wplyw na wsp6lpracownik6w, a taki:e tworzy 
efektywne plany i pobudza ludzi do dzialania i rozwoju. 

Przyklady postaw/dzialalllzachowan wyr6zniaj'lcych sit(: 
motywuje podwladnych za pomoc1! sugestywnego przedstawiania swoich racji i przekonuj1!cego 
rozumowania 



5. 

6. 

wspiera swoich pracownik6w w realizacji zadan trudnych 
potrafi motywowac samego siebie do dzialania 
wzbudza zaufanie u podwladnych 
umiejytnie zarz~dza przeplywem informacji 
docenia wklad swoich pracownik6w w realizowan~ pracy/zadania, podkreslaj~c przy tym ich 
umiejytnosci i kompetencje 
posiada umiejytnosc "aktywnego sluchania" orazjest otwarty na informacjy zwrotn~ 

Inicjowanie i wdrazanie zmian 

PODSTA W A OCENY: Oceniany dostrzega potrzeby wprowadzania zmian i innowacyjnych 
rozwi~zan, potrafi zrozumiec stopien zlozonosci otoczenia zewnytrznego i wewnytrznego, dostosowuje 
sw6j styl zachowania do sytuacji, zadan i cel6w. Wychodzi naprzeciw trudnosciom, z inicjatyw~ i 
propozycj~ odpowiednich rozwi~zan. 

Przyklady postaw/dzialanlzachowan wyr6zniaj,!cych sie: 
opracowuje koncepcjy zmian na bazie dostypnych zasob6w (materialnych oraz niematerialnych np. 
kapitalu ludzkiego) 
zglasza propozycje zmian wai:nych dlajego jednostki organizacyjnej 
zglasza propozycje zmian waznych dla Uczelni 
inspiruje innych do proponowania zmian oraz wdrazania nowych rozwi~zan 
pomaga wsp6lpracownikom zrozumiec potrzeby wdrazanych zmian 
potrafi okreslic mozliwe korzysci z wprowadzenia zrnian i przekonac do nich innych pracownik6w 
potrafi zidentyfikowac potencjalne zagrozenia i konsekwentnie wprowadzac zalozone zmiany bez 
wzglydu na napotkane trudnosci 

Wspieranie rozwoju pracownik6w 

PODSTA W A OCENY: Oceniany stosuje skuteczne metody zarz~dzania zasobami ludzkimi - wspiera 
rozw6j swoich pracownik6w, wspomaga rozw6j ich kompetencji i umiejytnosci niezbydnych do 
wykonywania pracy na obecnym b~dz przyszlym stanowisku. 

Przyklady postaw/dzialaillzachowan wyr6zniaj,!cych sit(: 
traktuje pracownik6w jako cenny kapitalludzki Uczelni 
rozmawia z pracownikami na temat ich zainteresowan i aspiracji zawodowych 
przekazuje swoim pracownikom informacje na temat konkretnych dzialan rozwojowych (np. lektury, 
nowosci, spotkania specjalist6w, konferencje) 

pomaga zorganizowac dla swoich pracownik6w szkolenia wewnytrzne lub wysyla ich na szkolenia 
zewnytrzne 

proponuje swoim pracownikom udzial w nowych zadaniachlprojektach 
zachyca swoich pracownik6w do dzialan sluz~cych rozwojowi zawodowemu 



zal'!cznik do Systemu oceny pracownikow w Politechnice Warszawskiej 

WZOR ARKUSZA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

Logo Wydzialu 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
WYDZIAL ....................................................... . 


OCENA OKRESOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

dokonana na podstawie art. 132 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 - prawo 0 szkolnictwie wyiszym 


oraz §158 Statutu Politechniki Warszawskiej 


zgodnie ze stanem osi,!gnittC zawodowych w dniu ........................ r. 


NAUCZYCIELAKADEMICKI: 

(tytul naukowy lub zawodowy, stopien naukowy, imit( i nazwisko) 

INSTYTUT .......... .... .... . .......... ........ . ... ............ .. ................. . ........... ......................... . .. ....... .. 

KATEDRA/ZAKLAD/ZESPOL ..... .. ........ .... .. ............. .. ... ..... ............ ... ........ .......... .......... ..... ... . 

AKTUALNE STANOWISKO .......... ........ .........OD ROKU ....... .....ROK ZATRUDNIENIA w PW ..... .. 

AKTUALNIE PELNIONE FUNKCJE: .... ....... ... .......... .. ............ ........ .............. .. ........... .. . ... ... .. .. .. 

BEZPOSREDNI PRZELOZONY .. . ............................................ ... ....................... . ..... . .. ........ . . .. 


IWVPelnia oceniany nauczycie 

1. DZIALALNOSC DYDAKTYCZNA W OKRESIE ................ - .................. : 


IA. Najwazniejsze osi~gni~cia 
Wskazac co najwyzej trzy osi~gnit(cia, uwazane przez ocenianego za najwazniejsze, kt6re miaty miejsce w okresie 
podlegaj~cym ocenie 

lB. Prowadzone przedmioty 

Lp. Nazwa, rodzaj zaj~c r. ak. 
Rodzaj studi6w, 

kierunek/specjalnosc, 
sl,lmestr 

I. godz. 
obI. 

.... 

Ie. Liczba prac dyplomowych wykonanych w okresie oceny pod opiek~ ocenianego: 
na studiach I stopnia: ................... na studiach II stopnia .................... 



ID. Osi~gni((cia w zakresie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego 
Wyszczegolnie; prowadzenie nowych przedmiotow lub nowych form zaj«e dydaktycznych, opracowanie nowych, 

program ow studiow blldi modulow ksztakenia, kart przedmiotow, koncepcji programowych, zalozen programowych studiow 

podyplomowych, itp., prowadzenie zaj«e w j«zyku obcym, prowadzenie zaj«6 na studiach doktoranckich, kursach i studiach 

podyplomowych, inne aktywnosci w procesie dydaktycznym. W przypadku rozszerzen lub aktualizacji tresci blldi 

unowoczesnienia form - sprecyzowae, na czym polegaly te zmiany. 


IE. Osi~gni((cia w zakresie tworczosci dla celow dydaktycznych 

Za1llczye wydruk z systemu Ewidencji Dorobku PW, obejmuj~cy w szczegolnosci dane 0; publikacjach podr«cznikow b~di 


skryptow akademickich, przygotowaniu pomocy dydaktycznych w postaci preskryptow, program ow komputerowych, 

instrukcji do ewiczen laboratoryjnych, materialow pomocniczych do zaj«e - zamieszczonych w REPOZYTORIUM pw. 

Ponadto wskazae inne opracowania dla studentow, doktorantow, uczestnikow studiow podyplomowych, ktore nie zostaly 

uj«te w Ewidencji Dorobku PW ani zamieszczone w Repozytorium pw. 


IE. Osi~gni((cia w zakresie pracy ze studentami 
Wyszczegolnie; wyniki ankietyzacji zaj«e dydaktycznych i przeprowadzonych hospitacji, uzyskane wyrozntenta za 
dzialalnose dydaktyczn~ ("Zlota Kreda", Nagroda JM Rektora PW, inne), pozaprogramowll dzialalnose dydaktyczn~ 
i wychowawcz~. 

IF. Popularyzacja wiedzy 
(np. zaj«cia z licealistami, pikniki naukowe, olimpiady, publikacje popularyzatorskie) 

IG Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
(np. uzyskanie uprawnien zawodowych, studia podyplomowe i staZe w obszarach zwi~zanych z dzialalnosci~ zawodow~) 

IH. Osi~gni((cia w dzialalnosci dydaktycznej, zwi~zane z realizacj~ zadan okreslonych 
przez Wydzial 
(Wyliczenie zadan, ktore Wydzial uznaje za istotne z punktu widzenia prowadzonej dzialalnosci dydaktycznej) 

2. DZIALALNOSC NAUKOWA I KSZTALCENIE KADRY 
W OKRESIE ................... - ................... . 
ORAZ OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DOROBKU TWORCZEGO: 

2A. Najwainiejsze osi~gni((cia w okresie podlegaj~cym ocenie 

Wskazae co najwyzej trzy os i~gni«cia, uwazane przez ocenianego za najwaZniejsze, ktore mialy miejsce w okresie 
podlegaj~cym ocenie 

2B. Ogolna charakterystyka dorobku tworczego 
Liczba cytowan pUblikacji naukowych ........... , w tym wyl~czaj~c autocytowania ...... ... .. wedlug bazy .......... ... ..... (ustala 

Wydzial) 

Wartose indeksu Hirscha ... ...... .. wedlug bazy ... ...... .... ... .. (ustala Wydzial) 

Sumaryczny impact factor ................... (wedlug baz i metodyki ustalonej przez Wydzial) 


2C. Osi~gni((cia naukowe i tworcze, zaliczane do oceny osi~gni((c jednostki naukowej 
Wyszczegolnie; uzyskanie stopnia lub tytulu naukowego, opracowanie wybitnych dziel (projektow, utworow) w dzialalnosci 
inZynierskiej i artystycznej, zrealizowanie dUZych projektow badawczych lub wdrozeniowych 0 kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki i kultury narodowej, koordynowanie realizacji duzych krajowych, b~di mi«dzynarodowych projektow 
badawczych, prestizowe nagrody i wyroi:nienia za dzialalnose naukow~ i tworcz~; zalllCZYC wydruk z systemu Ewidencji 
Dorobku pw, obejmuj~cy w szczegolnosci dane 0; publikacjach w czasopismach naukowych; publikacjach w 
recenzowanych materialach z konferencji mi«dzynarodowych, afiliowanych przez mi«dzynarodowe towarzystwa naukowe; 
monografiach naukowych, rozdzialach w monografiach naukowych; redakcji wieloautorskich monografii naukowych; 



udzialach w opatentowanych lub zgloszonych do opatentowania wynalazkach, opracowaniach wzorow uZytkowych; 
opracowaniach utworow (studi6w, projekt6w, konstrukcji, technologii) z zakresu dzialalnosci inZynierskiej; autorstwie dziel 
plastycznych, urz!jdzeniu premierowych wystaw plastycznych; zlozonej rozprawie doktorskiej. W przypadku informacji nie 
ujytych w systemie Ewidencji Dorobku PW, podac informacje w sposob zgodny z przyjytym w tym system ie, oraz podac 
informacje dodatkowe, maj!jce znaczenie dla oceny (afiliacja pracy, uprawnienia patentowe, dane 0 real izacj i projektu, 
przyczyna nie zamieszczenia informacji w EDPW). 

2D. Wklad do efektow materialnych dzialalnosci naukowej jednostki 
Wyszczegolnic: realizacjy prac badawczych i wdrozeniowych w ramach umow z podmiotami zewnytrznymi (w tym z 
organizacjami miydzynarodowymi, NCN, NCBiR, MNiSW); zaangazowanie siy w rozwoj infrastruktury badawczej 
jednostki; opracowanie nowych technologii, materialow, produktow (w tym oprogramowania) oraz ekspertyz i opracowan 
naukowych na zlecenie podmiotow zewnytrznych. 

2E. Pozostala dzialalnosc naukowa i tworcza 
Wyszczegolnic: publikacje w niepunktowanych czasopismach i materialach konferencyjnych, prezentacje na konferencjach 
naukowych oraz wyklady na zaproszenie, recenzje opracowan naukowych, przygotowanie wniosku 0 finansowanie projektu 
badawczego, realizacja projektow i badan w ramach dzialalnosci statutowej jednostki. 

2F. Praca w obszarze ksztalcenia kadry akademickiej 
Wyszczegolnic: pelnienie obowi!jzkow opiekuna naukowego doktorantow, promotorstwo/promotorstwo pomocnicze prac 
doktorskich, promotorstwo/promotorstwo pomocnicze obronionego doktoratu (z podaniem ew. wyroznienia), opracowanie 
recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych i postypowaniu 0 nadanie tytulu naukowego oraz opinii wymaganych 
przy zatrudnianiu na stanowisku profesora. 

2G Osi~gni~cia w dzialalnosci naukowej i tworczej, zwi~zane z realizacj~ zadan 
okreslonych przez Wydzial 
(Wyliczenie dodatkowych elementow, ktore Wydzial uznaje za istotne z punktu widzenia prowadzonej dzialalnosci naukowej 
i tworczej) 

3. DZIALALNOSC ORGANIZACYJNA W OKRESIE ............... - ............... . 


3A. Najwazniejsze osi~gni~cia w okresie podlegaj~cym ocenie 
Wskazac co najwyzej trzy osi!jgniycia, uwazane przez ocenianego za najwazniejsze, ktore mialy miejsce w okresie 
podlegaj!jcym ocenie 

3B. Dzialalnosc organizacyjna 
Wyszczegolnic: funkcje pelnione w okresie oceny lub jego czysci w Uczelni oraz w jej jednostkach organizacyjnych, 
uczestnictwo w pracach komisji i zespolow uczelnianych i wydzialowych, dzialalnosc w organizacjach pozarZljdowych w 
obszarze edukacji, nauki i gospodarki, udzial w pracach organow ustawowych w obszarze edukacji, nauki i gospodarki 

3C. Dzialalnosc organizacyjna w zakresie dydaktyki 
Wyszczegolnic: opracowanie koncepcji i programu nowej specjalnosci studiow, w tym rowniez studiow podyplomowych oraz 
kursow doksztalcaj!jcych; pelnienie funkcji zwi!jzanych z organizacj!j i realizacj!j dydaktyki na Wydziale (kierownictwo 
specjalnosci, studium podyplomowego, kursu doksztalcaj!jcego, laboratorium, praca w odpowiednich komisjach RW); opieky 
nad kolem naukowym lub istotne przyczynienie siy do rozwiniycia jego dzialalnosci; organizacjy promocji Wydziaru (drzwi 
otwarte, Festiwal Nauki, promocja w szkolach, promocja w mediach). 



3D. Dzialalnosc organizacyjna w obszarze nauki 
Wyszczegolnic: organizacj« konferencji naukowych, cz!onkostwo w komitetach programowych konferencji; uczestnictwo w 
radach naukowych jednostek pozauczelnianych, pelnienie funkcji w organizacjach i towarzystwach naukowych; uczestnictwo w 
zespolach eksperckich; czlonkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism, wydawnictw, kierowanie projektami badawczymi i 
prace organizacyjne zwi~ne z przygotowywanie wnioskow grantowych 

3E. ReaIizacja innych zadan organizacyjnych, okreslonych przez Wydzial 
(Wyliczenie dodatkowych zadan organizacyjnych, powierzonych przez Wydzia! lub jego jednostki organizacyjne) 

4. INNE OSIi\GNIF;CIA ZAWODOWE 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Wyszczegolnic: ukonczone studia podyplomowe, kursy; odbyte staze naukowe i zawodowe; zdobyte uprawnienia zawodowe, 
itp. 

Post((py w pracy nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych (dr, hab.) 

Aktywnosc zawodowa 

lone 

OCENA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO: 


Lp. 
Oceny nauczyciela akademickiego w 
wyroznionych rodzajach dzialalnosci 

Ocena dzialalnosci 
wpisac (wyrozniaj~ca, pozytywna, warunkowo 

pozytyWlla, negatywn1j) 

1 Dzialalnosc dydaktyczna 

2 Dzialalnosc naukowa i ksztalcenie kadry 
3 Dzialalnosc organizacyjna 

4 
Przestrzegania prawa autorskiego 
i praw pokrewnych oraz prawa wlasnosci 
przemyslowe.i 

OPINIA Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela akademickiego oraz wnioski . 

OCENA: 

Data i pod pis bezposredniego przeloionego 

Oeem} bezposredniego przelozonego przyjqlem do wiadomosci i zostalem poinformowany 
o mozliwosci odwolania sif od niniejszej oeeny. 

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


Podpis ocenianego nauczyciela 



ADNOTACJEPRZELOZONYCH: 

Zapoznalem sit( (wnoszt( / nie wnoszt( uwag): 

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

Kierownik jednostki organizacyjnej 
Zapoznalem sit( (wnoszt( / nie wnoszt( uwag): 

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


Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 




