Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 131/2017 Senatu UKSW
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Szczegółowy zakres oceny okresowej pracowników dydaktycznych zatrudnionych
w Ogólnouczelnianej Usługowej Jednostce Dydaktycznej UKSW,
wraz z punktacją.
W Ogólnouczelnianej Usługowej Jednostce Dydaktycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje następujący szczegółowy zakres oceny okresowej
pracowników dydaktycznych, zwanych dalej: „pracownikami” lub „pracownikiem”, wraz
z następującą punktacją w przeliczeniu na jeden rok kalendarzowy:
§1
W zakresie kształcenia i wychowania studentów oraz doktorantów pracownik może uzyskać
punkty za:
1) Rzetelne wykonywanie obowiązków dydaktycznych: (25 pkt.);
2) Kierowanie projektami dydaktycznymi (edukacyjnymi): (10 pkt.);
3) Udział w projektach dydaktycznych (edukacyjnych): (10 pkt.);
4) Wprowadzanie nowych metod nauczania: (5 pkt.);
5) Nauczanie języka specjalistycznego: (5 pkt.);
6) Przeprowadzenie egzaminów doktorskich z języka obcego: (1 pkt za każdy egzamin);
7) Przeprowadzenie egzaminów z języka obcego w ramach kwalifikacji do programu
Erasmus+:
(1 pkt za każdą sesję);
8) Inne działania wspierające kształcenie językowe, dydaktyczne lub sportowe: (nie
więcej niż 5 pkt za każdy rodzaj działania.);
9) o 5 pkt. obniża się ocenę, w zakresie kształcenia i wychowania studentów oraz
doktorantów za:
a) opuszczanie zajęć (konieczność wcześniejszego pisemnego upomnienia przez
przełożonego – każde zasadne upomnienie obniża ocenę o 5 pkt.);
b) brak sylabusów;
c) dwukrotną negatywną ocenę zajęć podczas hospitacji;
d) negatywną zasadną ocenę studentów.
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§2
W zakresie działalności organizacyjnej w przypadku pracowników Studium Języków Obcych
za nieodpłatne wykonywanie tłumaczeń na zlecenie władz UKSW lub wydziału:
1) do 25 stron znormalizowanych: (5 pkt.);
2) powyżej 25 stron znormalizowanych: (10 pkt.).
§3
W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (maksymalnie 10 pkt.) bierze się pod
uwagę:
1) Udział w konferencjach: (2 pkt. za konferencję);
2) Udział w szkoleniach dydaktycznych: zewnętrznych i wewnętrznych
(3 pkt. za szkolenie);
3) Ukończenie studiów podyplomowych: (5 pkt.).
§4
1. Oceny okresowej pracowników Ogólnouczelnianej Jednostki Organizacyjnej UKSW,
o których mowa w niniejszym szczegółowym zakresie oceny, dokonuje się na
podstawie sprawozdań, przesyłanych w systemie elektronicznym.
2. Pułap punktów, dla wszystkich stanowisk, przedstawia poniższa tabela:
wyróżniająca

pozytywna

warunkowa

negatywna

powyżej 51

31-50 pkt.

21-30 pkt.

poniżej 21 pkt.
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