
Uchwała Nr 5/12/2018 
Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 
W sprawie określenia szczegółowych zasad punktacji parametrycznej oceny 
nauczycieli akademickich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki  
 
Działając na podstawie § 47 ust. 2 pkt 11 Statutu Politechniki Rzeszowskiej z 25 czerwca 
2015 r. z późn. zm. oraz w związku z Regulaminem parametrycznej oceny nauczycieli 
akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 5 grudnia  
2013 r. z późn. zm. Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Ocena parametryczna nauczyciela akademickiego dokonywana jest z wykorzystaniem 
formularzy „Parametryczna ocena aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej  
i organizacyjnej nauczyciela akademickiego Politechniki Rzeszowskiej”. 

2. Wzory formularzy są odrębne dla pracowników badawczo-dydaktycznych 
zatrudnionych na stanowiskach profesorów, adiunktów i asystentów oraz dla 
pracowników dydaktycznych i stanowią załączniki do obowiązującego Regulaminu 
parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza. 

3. Formularze oceny parametrycznej zawierają punktację przyporządkowaną 
poszczególnym obszarom działalności, dla których określono limit punktów. 
Maksymalna liczba  punktów, którą można uzyskać z wszystkich obszarów 
działalności wynosi 100. 

4. Na podstawie uzyskanej sumy punktów z oceny parametrycznej, opinii 
bezpośredniego przełożonego oraz informacji dziekana wystawiana jest ocena 
końcowa wg skali: 

1) nadzwyczaj przydatny, 
2) bardzo przydatny, 
3) przydatny, 
4) nieprzydatny.  

5. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny końcowej (przydatny, bardzo przydatny, 
nadzwyczaj przydatny) jest uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów we 
wszystkich obszarach działalności określonej w formularzach. 

6. Formularze oceny parametrycznej z przyporządkowanymi punktami oraz kryteriami 
uzyskania oceny końcowej stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 
6.1 Formularz oceny aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 
profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta ze stopniem dr. hab.- 
załącznik nr 1. 
6.2 Formularz oceny aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 
adiunkta– załącznik nr 2.  
6.3 Formularz oceny aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 
asystenta – załącznik nr 3.  
6.4 Formularz oceny aktywności dydaktycznej i organizacyjnej starszego 
wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora – załącznik nr 4. 

 



§ 2 
1. Traci moc uchwała nr 9/4/2014 Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 Prodziekan ds. nauki 

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
 Dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz 

 
 

 


