
A. INFORMACJE OGÓLNE (wypełnia Dział Spraw Personalnych)

1. Imię i nazwisko  

2. Okres oceniany od do

3. Biblioteka 

4. Zatrudnienie w okresie ocenianym:

na stanowisku od do

na stanowisku od do

5.

urlop od do

urlop od do

6. Data i wynik ostatniej oceny      

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (wypełnia pracownik)

1.

Lp. Rok wydania

2.1. Publikacje dydaktyczne 

Lp. Data

2.2. Zajęcia dydaktyczne/szkolenia dla użytkowników Biblioteki

Lp. Ilość godzin

3. Opieka nad stażystami lub praktykantami

Lp. Data

4.1. Pełnienie funkcji kierowniczych/zajmowanie samodzielnych stanowisk

Lp. Okres

ARKUSZ

okresowej oceny nauczyciela akademickiego w Bibliotece Politechniki Białostockiej

za lata ........

Urlopy związane z rodzicielstwem, dla poratowania zdrowia, służby wojskowej lub zasadniczej w okresie ocenianym: 

Publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem Uczelni

Dane bibliograficzne

Rodzaj materiałów

Imię i nazwisko - zakres tematyczny praktyki/stażu

Rodzaj funkcji/stanowiska

Rodzaj zajęć
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4.2. Praca w uczelnianych komisjach/zespołach

Lp. Okres

4.3. Udział w pracach organizacji/zespołów zawodowych

Lp. Okres

5.

Lp. Data

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Lp. Data

7. Działania promujące usługi biblioteczne

Lp. Data

8.

Uzasadnienie

Organizacja konferencji, seminarium lub wystaw związanych z działanością biblioteki

Nazwa konferencji, seminarium lub wystawy Funkcja

Nazwa szkolenia/konferencji/seminarium

ZasięgNazwa organizacji/zespołu

Nazwa komisji/zespołu

Inne osiągnięcia 

Rodzaj działania

Ocena bezpośredniego przełożonego

(data i czytelny podpis)

negatywna, pozytywna, pozytywna z wyróżnieniem*
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1.

2.

3.

4.

Białystok, dnia

Białystok, dnia

Białystok, dnia

Białystok, dnia

* niewłaściwe skreślić

Ocena Komisji Oceniającej w Bibliotece PB/ 

Uczelnianej Komisji Oceniającej*
negatywna, pozytywna, pozytywna z wyróżnieniem*

Uzasadnienie lub/i wnioski wynikające z oceny

Imię i nazwisko członka Komisji Oceniającej w Bibliotece PB/ Uczelnianej Komisji Oceniającej* podpis

Ocena Rektora

W wyniku rozpatrzenia na posiedzeniu w dniu …………....…..odwołania Pani/Pana* ………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby ocenianej)

od okresowej oceny działalności dokonanej przez Komisję Oceniającą w Bibliotece PB/ Uczelnianą Komisję Oceniającą*  Rektor 

postanowił: podtrzymać ocenę/ zmienić ocenę* na ………………………

Uzasadnienie oraz wnioski na temat podtrzymania/ zmiany oceny

Zapoznałam się/Zapoznałem się* się z oceną Komisji Oceniającej w Bibliotece PB / Uczelnianej Komisji Oceniającej*

Od wyniku oceny przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną

(czytelny podpis osoby ocenianej)

(czytelny podpis osoby ocenianej)

(data i podpis rektora lub osoby upoważnionej)

Zapoznałam się/Zapoznałem się* z oceną 
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