
Ocena pracownicza, to nowy moduł sciencecloud, rozszerzający 

jego funkcjonalność o możliwość definiowania i prowadzania 

procesu wewnętrznej oceny pracowników uczelni. System, 

przeznaczony jest nie tylko dla władz i administracji uczelni, 

prowadzących proces oceny pracowniczej, ale również dla 

samych naukowców i dydaktyków, którzy mogą za jego 

pomocą monitorować swój wynik – w trakcie 

i po zakończeniu okresu objętego ewaluacją.  

PCG Ocena Pracownicza

stanowi integralny element sciencecloud,

ekosystemu nowoczesnych narzędzi IT 

umożliwiających skuteczne zarządzanie 

nauką w uczelni. 
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Wygląd
aplikacji

ZOBACZ DEMO
U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem

wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

dostosowany do

identyfikacji

wizualnej

uczelni

Korzyści

Eliminacja papierowego obiegu 
dokumentów związanych z oceną 
pracowniczą

Optymalizacja i zwiększenie 
transparentności procesu oceny

Dostęp do statusu oceny w trakcie 
okresu poddawanego ewaluacji 

Łatwość definiowania oceny 
zgodnej z regulaminami 
i uchwałami uczelni 

Wykorzystanie zintegrowanych 
danych, bez konieczności ich 
ręcznego wprowadzania

Narzędzia do bieżącego 
monitorowania i realizacji procesu 
oceny

Uczelnia Administracja

Funkcjonalności

Wykorzystanie elementów oceny MEiN, 
z uwzględnieniem punktacji publikacji ministerialnych

Lista zdarzeń ewaluacyjnych uzupełniana 
podstawowym zakresem tj. udziały w konferencjach, 
pełnione funkcje, dorobek dydaktyczny i badawczy, czy 
tytuły naukowe

Integracja danych z systemów zewnętrznych poprzez 
mechanizm REST API

Formularze oceny dostosowane dla grup pracowników, 
np. badawczych, z dowolnymi sekcjami oceny 
(badawczo-rozwojowa czy organizacyjna)

Rozbudowane algorytmy przydziału punktów takie jak: 
całość, udział procentowy udział w skali roku lub algorytm 
ministerialny

Łatwy w użyciu edytor wizualny z elementami typu 
„przeciągnij i upuść” oraz podpowiedziami

Raport ewaluacyjny pracownika dostępny w dowolnym 
momencie okresu ewaluacji, wraz z aktualnie 
zarejestrowanymi elementami oceny

Czytelny interfejs i rewolucyjne podejście do prezentacji 
karty oceny pracy 

Obsługa procesu akceptacyjnego i weryfikacyjnego 
„jednym kliknięciem”

Możliwość monitorowania swoich 
zdarzeń wpływających na końcową 
ocenę

Łatwa procedura odwoławcza 
w przypadku zastrzeżeń do jej 
rezultatów 

Czytelny raport ewaluacyjny, 
będący bazą do podjęcia działań 
korygujących 

Pracownicy naukowi


