Załącznik nr 1 do Szczegółowego trybu dokonywania okresowej oceny
pracy nauczycieli akademickich w AST

KWESTIONARIUSZ EWALUACYJNY OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
za rok ________________
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko

1. DZIEŁA ARTYSTYCZNE
tytuł

reżyser

rola (pierwszoplanowa czy drugoplanowa),
reżyseria, dramaturgia, scenografia,
choreografia, muzyka, etc.

miejsce realizacji
(nazwa instytucji)

Charakterystyka dzieła

data
premiery

1
2
3
4
2. PUBLIKACJE – 4 najważniejsze w sprawozdanym okresie
tytuł wydawnictwa/czasopisma

tytuł/tytuł rozdziału/artykułu

1.
2.
3.
4.

1

objętość

Wydawca/nagrody/uwagi

czas
trwania

3. UDZIAŁ W KONFERENCJACH
nazwa konferencji

organizator

tytuł wystąpienia

Informacja o ewentualnej publikacji

1.
2.
3.
4.
4. CZŁONKOWSKO W KAPITUŁACH, ORGANIZACJACH, GREMIACH NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
nazwa

pełniona funkcja

kadencja

uwagi

data

uwagi

1.
2.
3.
4.

5. NAGRODY/WYRÓŻNIENIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE
nazwa nagrody

organ przyznający nagrodę

1.
2.
3.
4.
6. AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA I FUNKCJE ORGANIZACYJNE – właściwe zaznaczyć znakiem „X”
rektor
2

prorektor
dziekan/prodziekan
członek Senatu
członek Rady Uczelni
stałe uczestnictwo w pracach komisji senackich i uczelnianych
stałe uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i radach pedagogicznych
wypromowanie magistra
wypromowanie dyplomanta studiów podyplomowych
recenzja pracy magisterskiej
recenzja pracy podyplomowej, dyplomowej, warsztatowej
udział w komisji rekrutacyjnej (min. 4 posiedzenia lub 20 godzin)
realizacja pensum
regularne konsultacje/dyżur pedagoga
prowadzenie poradni dla kandydatów
opieka dydaktyczna (opiekun roku, opieka na wyjazdach, opieka nad
studentami Erasmusa, etc.)
inna aktywność organizacyjna
7. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – recenzje i ekspertyzy, awanse - właściwe zaznaczyć znakiem „X”, uzupełnić danymi
a)

podać stopień i datę przyznania

podniesienie kwalifikacji

tytuł recenzowanej książki, wydawca

b) recenzja wydawnicza
c)

Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o tytuł, zleceniodawca

recenzja dorobku na stanowisko profesora

d) recenzja habilitacyjna

Imię i nazwisko habilitanta , zleceniodawca

e)

recenzja doktorska

Imię i nazwisko doktoranta, zleceniodawca

f)

ekspertyzy lub opracowania dla centralnych instytucji państwowych

Imię i nazwisko, zleceniodawca

g) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji habilitacyjnej

Imię i nazwisko habilitanta, zleceniodawca

h) pełnienie funkcji sekretarza/członka komisji habilitacyjnej
i)

Imię i nazwisko habilitanta, zleceniodawca

pełnienie roli promotora

Imię i nazwisko doktoranta

3

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
Potwierdzam zgodność w/w informacji.
Oświadczam także, że:
1. przestrzegałem prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej,
2. zostałem/nie zostałem ukarany karą dyscyplinarną.
___________, dnia_______________________

______________________________________
własnoręczny podpis

Podstawa: art. 128 ust.1 oraz art. 276 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)
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