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OCENA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO/STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH- KRYTERIA 

OBSZAR KSZTAŁCENIA PRZYKŁADOWE AKTYWNOŚCI/KRYTERIA WARUNKI OCENY 

OBSZARY SZCZEGÓŁOWE 

Realizacja zajęć dydaktycznych 
 

• realizacja zajęć dydaktycznych (np. zgodność z 
harmonogramem, terminowość, przeprowadzanie 
zaliczeń) 

• prowadzenie zajęć w języku angielskim jako języku 
instrukcji (nie dotyczy lektoratu języka angielskiego) 

• prowadzenie lektoratu i zajęć wymagających bardzo 
wysokich kompetencji językowych lub/i dydaktycznych 

• prowadzenie zajęć w oparciu o program autorski 

• prowadzenie dodatkowych kursów organizowanych w 
UE 

• prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów, w tym 
z niepełnosprawnościami, w UE 

• przeprowadzenie międzynarodowych egzaminów 
językowych organizowanych w UE 

• przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów 
doktorskich w UE 

• przeprowadzenie egzaminów językowych w Szkole 
Doktorskiej w UE 

• realizacja zajęć w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu 
Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

• prowadzenie zajęć i warsztatów afiliowanych przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w szkołach 
średnich i podstawowych 

• inne 

Poziom satysfakcjonujący: jedna aktywność 

Poziom wyróżniający: więcej niż jedna aktywność 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 201/2022 

 

2 
 

Wypełnianie pozostałych obowiązków w 
obszarze kształcenia 

• realizacja konsultacji ze studentami zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i zarządzeniami  

• terminowe wprowadzanie informacji do obwiązujących 
w UE systemów (np. USOS, Platforma Wirtualnej 
Dydaktyki) 

• terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentacji 
zgodnie z procedurami obowiązującymi w UE 

Poziom satysfakcjonujący: pełen zakres 
wymienionych aktywności  

Poziom wyróżniający: 
- pełen zakres wymienionych aktywności 
wykonanych sumiennie, efektywnie i samodzielnie: 
- bez błędów wymagających poprawy (a więc także 
sprawdzenia przez inną osobę)   

- bez przypominania, ponaglania 
- bez dodatkowych instrukcji (poza tymi, które są 
ogólnie dostępne) 
- w wyznaczonym terminie 
 

Jakość kształcenia  • opinie studentów dotyczące wypełniania obowiązków 
dydaktycznych przez nauczyciela 

• ocena zajęć dydaktycznych uzyskana po hospitacji 

Poziom satysfakcjonujący: 
Średnia ocena studentów1 i średnia ocena z 
hospitacji min. 4,12 ORAZ Realizacja pensum3 
 
 

Poziom wyróżniający: 
Średnia ocena studentów i średnia ocena z 
hospitacji min. 4,7 ORAZ Realizacja pensum4 ORAZ 
Realizacja zadań przynajmniej w jednym z 
pozostałych kryteriów/aktywności 
 

 
1 średnia liczona z pełnych semestrów zakończonych zbieraniem opinii studentów z okresu oceny. Średnia liczona z wszystkich prowadzonych przedmiotów. 
2 jeśli były przeprowadzone w okresie oceny  
3Informacja podawana jest przez dziekana ds. Kształcenia, a w przypadku nierealizowania pensum z podaniem przyczyn  
4 według zasad określonych powyżej 
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Inna działalność dydaktyczna • publikacje metodyczno-dydaktyczne 
(autorstwo/współautorstwo 
podręcznika/rozdziału/artykułu 

• udział w konferencji metodyczno-dydaktycznej (np. 
referat, poster, etc.) 

• projekty dydaktyczne realizowane lub współrealizowane 
w UE (np. realizacja zajęć, aktywny udział w projekcie, 
złożenie wniosku projektu) 

• przygotowanie i uruchomienie programu 
zajęć/kursu/warsztatów/szkoleń realizowanych w UE 

• mobilność (pobyt umożliwiający doskonalenie warsztatu 
metodyczno-dydaktycznego np. w uczelni 
krajowej/zagranicznej, ośrodku doskonalenia 
zawodowego, etc.) 

• ukończone szkolenie zawodowe podnoszące 
kompetencje dydaktyczne/metodyczne 

• ukończone studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje 
zawodowe 

• zdobywanie dodatkowych uprawnień zawodowych (np. 
krajowy/międzynarodowy certyfikat egzaminatora 
języka obcego) 

• nagrody i wyróżnienia dydaktyczne 

• inne 

Poziom satysfakcjonujący: jedna aktywność 

Poziom wyróżniający: więcej niż jedna aktywność 

 

OCENA OBSZARU DYDAKTYCZNEGO 

Poziom satysfakcjonujący – Uzyskanie minimum poziomu satysfakcjonującego w jakości kształcenia ORAZ uzyskanie poziomu satysfakcjonującego w ocenie 

minimum jednego innego obszaru szczegółowego 

Poziom dobry - Uzyskanie minimum poziomu satysfakcjonującego w jakości kształcenia ORAZ uzyskanie poziomu wyróżniającego w ocenie minimum jednego 

innego obszaru szczegółowego 
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Poziom wyróżniający – Uzyskanie poziomu wyróżniającego w ocenie jakości kształcenia ORAZ uzyskanie poziomu wyróżniającego w ocenie minimum jednego 

innego obszaru szczegółowego 

 

 

OBSZAR ORGANIZACYJNY PRZYKŁADOWE AKTYWNOŚCI/KRYTERIA WARUNKI OCENY 

OBSZARY SZCZEGÓŁOWE 

Zaangażowanie w prace nad sylabusem SJO • udział i/lub organizowanie prac zespołu ds. 
sylabusów na poziomie SJO, zespołów językowych i 
grup roboczych (m.in. współpraca z menadżerami 
kierunków, udostępnianie, zachowanie koherencji 
poszczególnych sylabusów, odpowiedzialność za 
poprawność) 

Poziom satysfakcjonujący: udział w pracach 
zespołu 
 
 

Poziom wyróżniający: udział i organizacja pracy 
zespołu 

Aktywny udział w promocji i popularyzowaniu 
działalności UE lub SJO  

• administrowanie i koordynowanie stron 
internetowych/mediów społecznościowych 
promujących/popularyzujących działalność UE oraz 
SJO 

• opracowywanie materiałów i treści propagujących 
działalność UE i SJO 

• zaangażowanie we współpracę z interesariuszami 
zewnętrznymi UE i SJO (np. wydawnictwa, 
organizacje, stowarzyszenia, biznes, etc.) 

• zaangażowanie we współpracę z innymi jednostkami 
i organizacjami UE (np. CWB, CKU, etc.) 

• inne (np. pozyskiwanie przez nauczyciela 
akademickiego środków finansowych dla UE lub SJO) 

 

Poziom satysfakcjonujący: jedna aktywność 
 
 

Poziom wyróżniający: więcej niż jedna 
aktywność 

Zadania o charakterze indywidualnym zlecane 
przez Kierownika SJO i/lub bezpośrednich 

• aktywność o charakterze organizacyjnym (np. 
organizowanie/współorganizowanie konferencji, 

Poziom satysfakcjonujący: jedna aktywność 
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przełożonych lub podejmowane z własnej 
inicjatywy  

spotkań informacyjnych, koordynowanie działalności 
biblioteki wewnętrznej w ramach zespołu 
językowego, organizowanie i koordynowanie kursów 
językowych, egzaminów, Dni Otwartych, etc.) 

• obsługa tłumaczeniowa (wykonywanie tłumaczeń 
pisemnych i ustnych na rzecz UE  
i SJO) 

• przeprowadzanie testów i egzaminów 
kwalifikacyjnych/weryfikujących znajomość języków 
obcych w UE (np. Szkoła Doktorska, pracownicy, 
egzaminy międzynarodowe w ramach centrów 
egzaminacyjnych afiliowanych przy SJO) 

• inne 

Poziom wyróżniający: więcej niż jedna 
aktywność 
 

Zaangażowanie w działalność zespołów oraz 
gremiów akademickich UE 
 

• realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji 
kierowniczych w strukturze organizacyjnej UE i SJO 
(zarządzanie, koordynacja działań w ramach 
zespołów językowych i pomiędzy nimi, etc.) 

• przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych 

• członkostwo i udział w zespołach powoływanych 
przez władze UE 

• współpraca z jednostkami i zespołami akademickimi 
w ramach realizacji projektów 

• pełnienie funkcji pełnomocnika Rektora/Prorektora 

• współpraca z samorządem studenckim, kołami 
naukowymi, organizacjami i innymi gremiami 
studenckimi (np. zorganizowanie wizyty studyjnej, 
stażu językowego) 

• opieka nad studentem/grupą studentów (np. 
przygotowanie do konkursu językowego, opieka nad 
stowarzyszeniem, kołem studenckim, etc.) 

• inne 

Poziom satysfakcjonujący: jedna aktywność 
 

Poziom wyróżniający: więcej niż jedna 
aktywność 

 

OCENA OBSZARU ORGANIZACYJNEGO 
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Poziom satysfakcjonujący – osiągnięcie poziomu satysfakcjonującego w jednym obszarze szczegółowym 

Poziom dobry - osiągnięcie poziomu satysfakcjonującego przynajmniej w dwóch obszarach szczegółowych 

Poziom wyróżniający – osiągnięcie poziomu satysfakcjonującego przynajmniej w dwóch obszarach szczegółowych ORAZ poziomu wyróżniającego w 

przynajmniej w 1 obszarze szczegółowym 

 

OBSZAR NAUKOWY PRZYKŁADOWE AKTYWNOŚCI/KRYTERIA WARUNKI OCENY 

OBSZARY SZCZEGÓŁOWE 

Publikacje naukowe • publikacje recenzowane (autorstwo lub 
współautorstwo) 

• monografie (autorstwo lub współautorstwo) 

• inne publikacje (autorstwo lub współautorstwo np. 
podręczniki, skrypty, referaty w materiałach 
konferencyjnych, czasopismach naukowych, 
czasopismach popularnonaukowych, etc.) 

• inne 

Poziom wyróżniający: minimum jedna 
publikacja 

Mobilność • pobyt naukowy w uczelni 
krajowej/zagranicznej/instytucie lub organizacji 
badawczej 

Poziom wyróżniający: minimum jedna 
aktywność 

Inne osiągnięcia naukowe • aktywny udział w konferencjach 
krajowych/zagranicznych (np. referat, poster) 

• nagrody lub wyróżnienia przyznawane za prace 
naukowe i badawcze przyznawane przez 
towarzystwa, stowarzyszenia, organizacje i 
instytucje naukowe 

• indeks Hirscha wg. Web of Science lub Scopus 
(korzystniejszy do wyboru) 

• ukończone szkolenie zawodowe podnoszące 
kompetencje badawcze 

• inne 

Poziom wyróżniający: minimum jedna 
aktywność 
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Projekty naukowe i badawcze • kierowanie projektem naukowym/badawczym 
realizowanym za pośrednictwem UE we Wrocławiu 
uzyskanym w wyniku konkursu 

• udział w projektach naukowych/badawczych 
realizowanych za pośrednictwem UE we Wrocławiu 
uzyskanych w wyniku konkursu 

• złożenie wniosku w postępowaniu konkursowym 
dotyczącym realizacji projektu 
naukowego/badawczego 

• inne 

Poziom wyróżniający: minimum jedna 
aktywność 

 

OCENA OBSZARU NAUKOWEGO 

 

POZIOM wyróżniający: uzyskanie minimum poziomu wyróżniającego w ocenie minimum 1 obszaru szczegółowego 


