
 

Załącznik do Uchwały Senatu PWSZ w Elblągu 

Nr 33/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. 

w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich  
 

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady oceniania nauczycieli akademickich 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 

§ 2 

 

Ustala się następujący tryb oceny nauczycieli akademickich: 

1) Rektor wydaje zarządzenie ustalające skład Komisji ds. oceny okresowej nauczycieli 

akademickich (zwanej dalej Komisją),   

2) do końca grudnia każdego roku akademickiego Dyrektorzy Instytutów przekazują 

Rektorowi wykaz nauczycieli akademickich, którzy podlegają ocenie w danym roku 

akademickim,  

3) do 15 stycznia oceniani nauczyciele otrzymują egzemplarz arkusza oceny, który 

wypełniają w części dotyczącej samooceny i przekazują Dyrektorom Instytutów nie 

później niż do dnia 15 lutego, 

4) do 31 marca Dyrektorzy Instytutów dokonują oceny nauczyciela i przekazują arkusz 

oceny Prorektorowi do spraw Kształcenia, 

5) do 30 kwietnia Komisja ustala ostateczną ocenę oraz sporządza jej pisemne 

uzasadnienie, po czym Dyrektor Instytutu przedstawia ocenę indywidualnie każdemu 

ocenianemu nauczycielowi; 

6) po zapoznaniu się z oceną nauczyciel potwierdza ten fakt podpisem na arkuszu oceny, 

a w przypadku niezaakceptowania oceny, arkusz zostaje przekazany Komisji 

Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich, która powinna rozpatrzyć 

odwołanie nie później, niż do 31 maja, zapoznając ze swoimi ustaleniami 

zainteresowanego nauczyciela; 

7) do 15 czerwca oceny są akceptowane przez Rektora, który podpisuje ostatecznie 

każdy arkusz oceny. 

 

§ 3 

 

1. Na etapie samooceny, oceniany nauczyciel akademicki samodzielnie wypełnia arkusz 

uwzględniający kryteria określone w Statucie PWSZ w Elblągu, przy czym ustala się 

następujące oznaczenia symboli dla poszczególnych kryteriów: 

1) działalność dydaktyczna                            – kryterium A; 

2) działalność organizacyjna                          – kryterium B; 

3) działalność naukowa                                  – kryterium C; 

4) działalność poza szkolnictwem wyższym – kryterium D. 

 

2. Po wypełnieniu arkusza w części przeznaczonej na samoocenę, Komisja nadaje każdemu 

z kryteriów odpowiednią liczbę punktów (od 0 do 100 za każde z czterech kryteriów),                

a następnie mnoży te liczby przez następujące współczynniki wagowe wynoszące: 

 



 

1) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych                       

(z pominięciem lektorów i instruktorów): 

a) w przypadku kryterium A współczynnik wagowy WA = 0,5; 

b) w przypadku kryterium B współczynnik wagowy WB = 0,2; 

c) w przypadku kryterium C współczynnik wagowy WC = 0,15; 

d) w przypadku kryterium D współczynnik wagowy WD = 0,15. 

 

2) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach lektorów                                   

i instruktorów: 

a) w przypadku kryterium A współczynnik wagowy WA = 0,55; 

b) w przypadku kryterium B współczynnik wagowy WB = 0,2; 

c) w przypadku kryterium C współczynnik wagowy WC = 0,1; 

d) w przypadku kryterium D współczynnik wagowy WD = 0,15. 

 

3) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych:                        

a) w przypadku kryterium A współczynnik wagowy WA = 0,45; 

b) w przypadku kryterium B współczynnik wagowy WB = 0,2; 

c) w przypadku kryterium C współczynnik wagowy WC = 0,25; 

d) w przypadku kryterium D współczynnik wagowy WD = 0,1. 

 

3. Ostateczną liczbę punktów przyznanych przez Komisję za samoocenę, symbol S, oblicza 

się według następującego wzoru: 

  
                                      S = A • WA + B • WB + C • WC + D • WD 

 

4. Dyrektor instytutu (lub Rektor) ocenia pracowników (symbol I) w skali od 1 – 100 

punktów. Ostateczną liczbę punktów w procesie oceny – symbol P – nadaje Komisja 

według wzoru: 

                                     

P = 0,6 • S + 0,4 • I 

 

5. Ustala się następującą skalę ocen dla nauczycieli akademickich: 

1) od 100 pkt do 85 pkt – ocena wyróżniająca; 

2) od 84   pkt do 51 pkt – ocena pozytywna; 

3) od 50   pkt do 31 pkt – ocena warunkowo pozytywna; 

4) od 30   pkt do   0 pkt – ocena niezadowalająca. 

 

§ 4 

 

W przypadku nauczyciela akademickiego, który pracował w kilku instytutach Uczelni, oceny 

dokonuje Dyrektor Instytutu, w którym nauczyciel pracował najdłużej, zaś jego aktualny 

przełożony jest zapoznawany z wystawioną oceną. 

 

§ 5 

 

W przypadku, gdy oceniany nauczyciel jest członkiem Komisji, na okres pracy Komisji 

dotyczący jego osoby, jest on wyłączany z jej składu. 

 

 



 

§ 6 

 

W przypadku nauczyciela akademickiego, pełniącego funkcję Prorektora lub Dyrektora 

Instytutu, oceny dokonuje Rektor.  

 

§ 7 

 

Wzór arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


