Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2019 Rektora GSW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie
kryteriów oceny, trybu i podmiotu pokonującego ocen okresowych nauczycieli akademickich

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
I.

Ocena działalności naukowej:
1. Wybór w ocenianym okresie do ogólnopolskich lub międzynarodowych
gremiów naukowych (komitet naukowy PAN, rada NCN, rada naukowa
jednostki, CK, PKA, itp.).
2. Publikacje naukowe (z uwzględnieniem wskaźników bibliometrycznych
istotnych dla oceny parametrycznej jednostki organizacyjnej zatrudniającej
nauczyciela akademickiego).
3. Prace naukowe przyjęte do druku (z uwzględnieniem wskaźników
bibliometrycznych istotnych dla oceny parametrycznej jednostki
organizacyjnej zatrudniającej nauczyciela akademickiego)
4. Redakcja naukowa prac zbiorowych, udział w komitetach redakcyjnych
czasopism naukowych.
5. Recenzje naukowe i wydawnicze.
6. Udział w badaniach naukowych i realizacji projektów badawczych.
7. Udział w konferencjach, sympozjach, sesjach i seminariach naukowych
(charakter uczestnictwa: wygłoszone referaty i komunikaty naukowe,
prezentacje posterowe itp.).
8. Członkostwo w krajowych i międzynarodowych zespołach eksperckich.
9. Działalność popularyzatorska (upowszechnianie wiedzy i kultury –
publikacje popularnonaukowe, prelekcje, udział w przedsięwzięciach
popularyzujących wiedzę i kulturę).
10. Staże naukowe krajowe i zagraniczne.
11. Przygotowywana rozprawa doktorska i habilitacyjna (temat, opiekun
naukowy, stopień zaawansowania, konspekt).
12. Inne formy działalności naukowej.

II.

Ocena działalności dydaktycznej:
1. Informacja o obciążeniu dydaktycznym (liczba godzin, rodzaj prowadzonych
zajęć).

2. Liczba wypromowanych magistrów, inżynierów i licencjatów.
3. Wyniki ankiet, zawierające oceny dokonane przez studentów w zakresie
wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązków związanych
z kształceniem (w okresie podlegającym ocenie).
4. Wyniki ankiet, zawierające oceny dokonane przez dziekana wydziału, na
którym nauczyciel prowadzi zajęcia (w okresie podlegającym ocenie).
5. Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (kursy, szkolenia itp.).
6. Autorstwo podręczników i skryptów (niebędących monografiami
naukowymi).
7. Opracowanie programu/sylabusa nowego przedmiotu/modułu.
8. Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych (programy,
materiały e-learningu, itp.).
9. Opieka nad kołem naukowym, organizacja konferencji studenckich.
10. Inne osiągnięcia dydaktyczne.
III. Ocena działalności organizacyjnej:
1. Funkcje pełnione w Gdańskiej Szkole Wyższej.
2. Praca w komisjach i zespołach w GSW (senackich, rektorskich,
wydziałowych itp.).
3. Organizowanie konferencji, sympozjów i sesji naukowych w GSW.
4. Działania w zakresie organizacji procesu dydaktycznego w GSW.
5. Udział w tworzeniu infrastruktury badawczej lub zaplecza badań naukowych
w GSW.
6. Zaangażowanie w przedsięwzięciach typu Dni otwarte GSW, Festiwal nauki,
itp. (wykłady, inne zajęcia, organizacja przedsięwzięć).
7. Wykłady otwarte organizowane przez jednostki organizacyjne GSW.
8. Działalność promocyjna i w zakresie współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym GSW.
9. Inne formy działalności organizacyjnej.
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