
Zarządzenie Nr 18/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 29 października 2019 r. 

 

w sprawie trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczyciela akademickiego 

 

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późń. zm.) 

 

§ 1 

1. Oceny okresowej nauczyciela akademickiego dokonują: 

1) komisje oceniające podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu powoływane 

przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, 

2) komisja oceniająca dla jednostek ogólnouczelnianych powoływana przez prorektora ds. 

studenckich i jakości kształcenia, 

3) rektor działający jako instancja odwoławcza. 

2. Okresowa ocena przewodniczących komisji oraz jej członków przeprowadzana jest przez 

właściwą komisję z wyłączeniem udziału ocenianego. 

3. Komisja oceniająca podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu dokonuje oceny 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej jednostce. 

4. Komisja oceniająca dla jednostek ogólnouczelnianych dokonuje oceny nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w tych jednostkach. 

5. Od ocen dokonywanych przez komisje wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) odwołania 

rozpoznaje rektor.  

6. Rektor przed rozpoznaniem odwołania może zasięgnąć opinii komisji do spraw oceny 

kadry. 

7. Okres działania komisji oceniających jest równy kadencji organów Uniwersytetu. 

8. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej. 

9. W pracach komisji wymienionej w ust. 6 uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele 

działających w Uniwersytecie związków zawodowych, po jednym z każdego związku.  

 

§ 2 

Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego 

obowiązków związanych z kształceniem podmioty dokonujące oceny okresowej uwzględniają 

ocenę nauczyciela przedstawioną przez studentów i doktorantów na podstawie ankiety 

ewaluacyjnej, uwzględniającej w szczególności poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

. 

§ 3 

1. Pisemna ocena okresowa nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu 

przedstawiona przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. 

2. Od oceny, o której mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki może wnieść odwołanie do 

rektora w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia oceny. O możliwości i 

terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą. 

3. Rektor powinien rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania 

odwołania wraz z aktami sprawy. 



4. Rektor utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się 

nauczyciela akademickiego. 

5. Rozpoznając odwołanie od oceny, złożone przez nauczyciela akademickiego z tytułem 

naukowym profesora, rektor może powołać, a na pisemny wniosek nauczyciela 

akademickiego powołuje, eksperta spoza Uniwersytetu.  

 

§ 4 

Komisją do spraw oceny kadry, o której mowa w § 1 ust. 6, jest do końca obecnej kadencji 

senacka komisja do spraw rozwoju i oceny kadry, a od kolejnej kadencji rektorska komisja do 

spraw rozwoju i oceny kadry. 

§ 5 

Pierwsze komisje oceniające podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz 

pierwsza komisja oceniająca dla jednostek ogólnouczelnianych wykonujące zadania 

określone w tym zarządzeniu działają do końca obecnej kadencji Rektora UKW. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


