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AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 

ANEKS Nr 1  

z dnia 18 grudnia 2020 r.  

do 

R E G U L A M I NU 

oceny okresowej nauczycieli akademickich 

w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 

1. Działając na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 13 ust. 7 pkt 20 i 21 oraz  

§ 96 ust. 4  Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, po 

zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych oraz samorządu studenckiego, wprowadzam 

następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „ 5. W karcie oceny okresowej nauczycieli akademickich stosuje się następujące kategorie: 

1) ocena pozytywna – nauczyciel, który w ocenianym okresie uzyskał sumarycznie (za 

oceniane obszary) nie mniej niż: 

a) w grupie pracowników badawczych: 

- na stanowisku profesora - 240 pkt.; 

- na stanowisku profesora uczelni - 220 pkt.; 

- na stanowisku adiunkta - 200 pkt.;  

- na stanowisku asystenta - 180 pkt.; 

b) w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych: 

- na stanowisku profesora - 150 pkt; 

- na stanowisku profesora uczelni - 140 pkt.; 

- na stanowisku adiunkta - 135 pkt.; 

- na stanowisku asystenta - 135 pkt.; 

c) w grupie pracowników dydaktycznych: 

 - na stanowisku profesora -260 pkt.; 
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 - na stanowisku profesora uczelni -230 pkt.; 

 - na stanowisku adiunkta - 210 pkt.; 

 - na stanowisku asystenta - 200 pkt.; 

 - na stanowisku starszego wykładowcy - 180 pkt.; 

 - na stanowisku wykładowcy - 170 pkt.; 

 - na stanowisku lektora - 160 pkt.; 

 - na stanowisku instruktora - 140 pkt.; 

 - na stanowisku inżyniera - 130 pkt. 

2) ocena negatywna – nauczyciel, który w ocenianym okresie uzyskał sumarycznie (za 

oceniane obszary) poniżej:  

a) w grupie pracowników badawczych: 

- na stanowisku profesora -240 pkt.; 

- na stanowisku profesora uczelni -220 pkt.; 

 - na stanowisku adiunkta -200 pkt.;  

- na stanowisku asystenta - 180 pkt.; 

    b) w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych: 

- na stanowisku profesora - 150 pkt; 

- na stanowisku profesora uczelni -140 pkt.; 

- na stanowisku adiunkta - 135 pkt.; 

- na stanowisku asystenta - 135 pkt.; 

c) w grupie pracowników dydaktycznych: 

- na stanowisku profesora - 260 pkt.; 

- na stanowisku profesora uczelni - 230 pkt.; 

- na stanowisku adiunkta - 210 pkt.; 

- na stanowisku asystenta - 200 pkt.; 

- na stanowisku starszego wykładowcy - 180 pkt.; 

- na stanowisku wykładowcy - 170 pkt.; 

- na stanowisku lektora - 160 pkt.; 

- na stanowisku instruktora - 140 pkt.; 

- na stanowisku inżyniera - 130 pkt.”; 
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2) w § 8 ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych: 

- zatrudnionych na stanowisku profesora: 

     (dot. wszystkich tabel: WNA – wojskowy nauczyciel akademicki ;  CNA – cywilny nauczyciel akademicki) 

 

 

- zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni: 

 

 

 

 

 

OCENA 

OBSZAR 
OCENA POZYTYWNA OCENA NEGATYWNA 

Obszar działalności naukowej  

(wyrażony w sumarycznej 

wartości punktowej nie więcej niż 

czterech slotów publikacyjnych)  

Co najmniej 100 pkt. Mniej, niż 100 pkt. 

Obszar działalności dydaktycznej 

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 20 pkt. WNA Mniej, niż 20 pkt. 

CNA Co najmniej 30 pkt. CNA Mniej, niż 30 pkt. 

Obszar działalności organizacyjnej  

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 30 pkt. WNA Mniej, niż 30 pkt. 

CNA Co najmniej 20 pkt. CNA Mniej, niż 20 pkt. 

RAZEM (∑ obszarów) 

WNA Co najmniej 150 pkt. WNA Mniej, niż 150 pkt. 

CNA Co najmniej 150 pkt. CNA Mniej, niż 150 pkt. 

REALIZACJA (%) 

WNA 100 % WNA Mniej, niż 100 % 

CNA 100 % CNA Mniej, niż 100 % 

OCENA 

OBSZAR 
OCENA POZYTYWNA OCENA NEGATYWNA 

Obszar działalności naukowej  

(wyrażony w sumarycznej 

wartości punktowej nie więcej niż 

czterech slotów publikacyjnych)  

Co najmniej 100 pkt. Mniej, niż 100 pkt. 

Obszar działalności dydaktycznej 

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 10 pkt. WNA Mniej, niż 10 pkt. 

CNA Co najmniej 30 pkt. CNA Mniej, niż 30 pkt. 

Obszar działalności organizacyjnej  

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 30 pkt. WNA Mniej, niż 30 pkt. 

CNA Co najmniej 10 pkt. CNA Mniej, niż 10 pkt. 

RAZEM (∑ obszarów) 
WNA Co najmniej 140 pkt. WNA Mniej, niż 140 pkt. 

CNA Co najmniej 140 pkt. CNA Mniej, niż 140 pkt. 

REALIZACJA (%) 
WNA 100 % WNA Mniej, niż 100 % 

CNA 100 % CNA Mniej, niż 100 % 



4 

 

- zatrudnionych na stanowisku adiunkta: 

 

- zatrudnionych na stanowisku asystenta: 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora - Komendanta.  

 
 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. - a/a  

Wykonał: płk Krzysztof Grabowski (261-658-144) 

23.12.2020 r.  

T: 0130 

OCENA 

OBSZAR 
OCENA POZYTYWNA OCENA NEGATYWNA 

Obszar działalności naukowej  

(wyrażony w sumarycznej 

wartości punktowej nie więcej niż 

czterech slotów publikacyjnych) 

Co najmniej 95 pkt. Mniej, niż 95 pkt. 

Obszar działalności dydaktycznej 

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 10 pkt. WNA Mniej, niż 10 pkt. 

CNA Co najmniej 30 pkt. CNA Mniej, niż 30 pkt. 

Obszar działalności organizacyjnej  

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 30 pkt. WNA Mniej, niż 30 pkt. 

CNA Co najmniej 10 pkt. CNA Mniej, niż 10 pkt. 

RAZEM (∑ obszarów) 
WNA Co najmniej 135 pkt. WNA Mniej, niż 135 pkt. 

CNA Co najmniej 135 pkt. CNA Mniej, niż 135 pkt. 

REALIZACJA (%) 
WNA 100 % WNA Mniej, niż 100 % 

CNA 100 % CNA Mniej, niż 100 % 

OCENA 

OBSZAR 
OCENA POZYTYWNA OCENA NEGATYWNA 

Obszar działalności naukowej  

(wyrażony w sumarycznej 

wartości punktowej nie więcej niż 

czterech slotów publikacyjnych) 

Co najmniej 85 pkt. Mniej, niż 85 pkt. 

Obszar działalności dydaktycznej 

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 20 pkt. WNA Mniej, niż 20 pkt. 

CNA Co najmniej 30 pkt. CNA Mniej, niż 30 pkt. 

Obszar działalności organizacyjnej  

(wyrażony w pkt.) 

WNA Co najmniej 30 pkt. WNA Mniej, niż 30 pkt. 

CNA Co najmniej 20 pkt. CNA Mniej, niż 20 pkt. 

RAZEM (∑ obszarów) 
WNA Co najmniej 135 pkt. WNA Mniej, niż 135 pkt. 

CNA Co najmniej 135 pkt. CNA Mniej, niż 135 pkt. 

REALIZACJA (%) 
WNA 100 % WNA Mniej, niż 100 % 

CNA 100 % CNA Mniej, niż 100 % 

REKTOR – KOMENDANT 

 

 (-) gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 


