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OCENA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO/SWFiS - KRYTERIA 

OBSZAR: KSZTAŁCENIE PRZYKŁADOWE AKTYWNOŚCI/KRYTERIA WARUNKI OCENY 

OBSZARY SZCZEGÓŁOWE 
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 
 

Kompetencje dydaktyczne 

 

• Doskonalenie zawodowe nauczyciela z zakresu wychowania fizycznego i 
sportu (udział w szkoleniach instytucjonalnych i pozostałych). 

• Doskonalenie zawodowe nauczyciela w innym zakresie niż powyżej (udział 
w szkoleniach instytucjonalnych i pozostałych). 

• Inne wskazane przez pracownika 

Poziom satysfakcjonujący: udział w 
szkoleniach kierunkowych 
pozainstytucjonalnych zakończonych 
certyfikatem.  
 
Poziom wyróżniający: ukończenie 
szkolenia instytucjonalnego, 
pozainstytucjonalnego niekierunkowych 
poświadczonego certyfikatem lub innym 
dokumentem. 

 
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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Mentoring  Mentoring nad studentami (indywidualna opieka dydaktyczna nad 
uzdolnionymi sportowo studentami). 

Poziom satysfakcjonujący: przynajmniej 
jeden podopieczny  
Poziom wyróżniający: przynajmniej dwóch 
podopiecznych  

Szkolenia wewnętrzne Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami (merytoryczne 
przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego). 

Poziom satysfakcjonujący: jednokrotna 
aktywność  
Poziom wyróżniający: przynajmniej 
dwukrotna aktywność  

Inne aktywności dydaktyczne 1. Prowadzenie dodatkowych zajęć organizowanych w SWFiS 

2. Prowadzenie zajęć dla osób z niepełnosprawnościami 
3. Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

4. Prowadzenie hospitacji 

5. Inne wskazane przez pracownika 

Poziom satysfakcjonujący: incydentalnie 
Poziom wyróżniający: regularna 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 

Poziom wyróżniający – Uzyskanie poziomu wyróżniającego w ocenie jakości kształcenia ORAZ uzyskanie poziomu wyróżniającego w ocenie 

minimum jednego innego obszaru szczegółowego 

 

 

 

OBSZAR: ORGANIZACJA PRZYKŁADOWE AKTYWNOŚCI/KRYTERIA WARUNKI OCENY 

OBSZARY SZCZEGÓŁOWE 
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Sekcje sportowe  • Kierowanie sekcją sportową (obsługa sekcji pod względem logistycznym, 
finansowym, administracyjnym). 

• Prowadzenie sekcji sportowej (przygotowanie treningów od strony 
merytorycznej). 

• Inne aktywności wskazane przez pracownika 

Poziom satysfakcjonujący: Występy 
członków sekcji na arenie lokalnej.  
Poziom wyróżniający: Występy członków 
sekcji na arenie ogólnopolskiej lub 
międzynarodowej.  

Szkolenia Zorganizowanie szkolenia wewnętrznego (obsługa szkolenia pod względem 
logistycznym, finansowym, administracyjnym). 

Poziom satysfakcjonujący: aktywność 
jednokrotna  
Poziom wyróżniający: przynajmniej 
dwukrotne zaangażowanie 

Wolontariat Działania na rzecz SWFiS (wykonywanie czynności i prac na rzecz SWFiS) – 
należy wskazać rodzaj aktywności 

Poziom satysfakcjonujący: Sporadyczne 
aktywności 
Poziom wyróżniający: Regularne 
aktywności  

Promocja SWFiS  1. Działania promocyjne na rzecz SWFiS – budowanie pozytywnego wizerunku 
SWFiS 

2. Administrowanie i koordynowanie stron internetowych/mediów 
społecznościowych promujących/popularyzujących działalność SWFiS 

3. Opracowywanie materiałów i treści propagujących działalność SWFiS 

4. Zaangażowanie we współpracę z innymi jednostkami i organizacjami UE 

5. Inne wskazane przez pracownika 

Poziom satysfakcjonujący: minimum dwie 
aktywności 
Poziom wyróżniający: więcej niż 2 
aktywności  

Kierowanie studium  1. Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczych w 
strukturze organizacyjnej SWFiS,  

2. Inne wskazane przez pracownika 

Poziom satysfakcjonujący: wykazanie co 
najmniej jednej aktywności 
Poziom wyróżniający: wykazanie co 
najmniej dwu aktywności 

 

OCENA OBSZARU ORGANIZACJA 

Poziom satysfakcjonujący – osiągnięcie poziomu satysfakcjonującego przynajmniej w jednym obszarze szczegółowym 

Poziom dobry - osiągnięcie poziomu satysfakcjonującego przynajmniej w jednym obszarze szczegółowym oraz wyróżniającego w przynajmniej 

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

wyróżniającego w przynajmniej w jednym obszarze szczegółowym 

 


