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 Załącznik do zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu  

Nr 08/2020 z dnia 06.02.2020 r. 
 

Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa podmiot dokonujący oceny okresowej nauczycieli akademickich 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz kryteria i tryb jej przeprowadzania. 
 

§ 2 

1. Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora, podlegają okresowej ocenie,                                  

w szczególności w zakresie wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz przestrzegania przepisów o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej, stosownie do 

zakresu obowiązków, przy czym: 

1) nie rzadziej niż raz na cztery lata jest dokonywana ocena okresowa wszystkich 

nauczycieli akademickich, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) ocena okresowa nauczyciela akademickiego może być dokonana w każdym czasie na 

wniosek Rektora, ale nie częściej niż raz na semestr, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub 

urlopie dla poratowania zdrowia oraz czasu odbywania służby wojskowej lub służby 

zastępczej. 

3. Nauczycieli akademickich ocenia Komisja do Spraw Oceny Okresowej Nauczycieli 

Akademickich, zwana dalej Komisją, powoływana przez Rektora, w skład której 

wchodzą: 

1) Prorektor właściwy do spraw kształcenia jako Przewodniczący;  

2) po jednym przedstawicielu każdego Instytutu (z wyjątkiem Dyrektorów Instytutów), 

zatrudnionym na stanowisku co najmniej profesora uczelni w wymiarze pełnego etatu; 

3) przedstawiciel grupy pracowników, do której zalicza się oceniany; 

4) bezpośredni przełożony ocenianego z głosem doradczym. 
 

§ 3 

Ustala się następujący tryb oceny nauczycieli akademickich: 

1) Rektor wydaje zarządzenie powołujące Komisję, 

2) do 31 grudnia każdego roku akademickiego Dyrektorzy Instytutów przekazują Rektorowi 

wykaz nauczycieli akademickich, którzy podlegają ocenie w bieżącym roku 

akademickim,  

3) do 31 grudnia oceniani nauczyciele otrzymują arkusz oceny, który wypełniają w części 

dotyczącej samooceny i przekazują Dyrektorom Instytutów, nie później niż do dnia                

21 stycznia, 

4) do 28 lutego Dyrektorzy Instytutów dokonują oceny nauczyciela i przekazują arkusz 

oceny Prorektorowi ds. Kształcenia, 

5) do 21 marca Komisja wystawia ostateczną ocenę oraz sporządza jej pisemne 

uzasadnienie, po czym Dyrektor Instytutu przedstawia w formie pisemnej ocenę 

okresową wraz z jej uzasadnieniem, indywidualnie każdemu ocenianemu nauczycielowi; 

6) od uzyskanej oceny okresowej nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do 

Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej oceny;  
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7) Rektor rozpatruje odwołanie w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Po 

rozpatrzeniu odwołania Rektor może: 

a) utrzymać ocenę Komisji; 

b) uchylić ocenę Komisji i nakazać ponowne przeprowadzenie oceny, wskazując, jakie 

okoliczności Komisja powinna wziąć pod uwagę przy ponownej ocenie; 

c) zmienić ocenę. 

8) oceny okresowe są akceptowane przez Rektora, który podpisuje ostatecznie arkusz oceny 

okresowej nauczyciela akademickiego; 

9) Decyzja Rektora jest ostateczna. 
 

§ 4 

Nauczyciel akademicki odpowiada za informacje wprowadzone przez niego do arkusza oceny  

i ich poprawność, pod odpowiedzialnością dyscyplinarną lub inną w zależności od skali 

konsekwencji, którymi może skutkować niepoprawność. 
 

§ 5 

W ocenie okresowej nauczycieli akademickich między innymi zawarta jest ocena rezultatów 

ich pracy. Służą temu kryteria zagregowane w pięciu grupach (A, B, C, D, E).  

W szczególności stosowane są następujące kryteria: 

1) osiągnięcia dydaktyczne (kryterium A):  

a) prowadzenie nowego przedmiotu, opracowanie kart przedmiotów do nowych 

programów studiów, opracowanie zmian w kartach przedmiotów, autorskie 

opracowanie programów dydaktycznych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych,  

b) innowacje dydaktyczne; 

c) udział w przygotowywaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych; 

d) opieka nad studenckim ruchem naukowym, artystycznym, sportowym, społecznym, 

samorządem studenckim, opieka nad studentami zagranicznymi, itp. oraz osiągnięcia 

w wyniku opieki nad studentami, w tym zwłaszcza gdy nimi są sukcesy naukowe, 

artystyczne, sportowe itp., a także zaangażowanie w pracę wychowawczą np. opieka 

nad rokiem studiów; 

e) udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach dydaktycznych; 

f) opracowanie i/lub przeprowadzanie szkoleń, seminariów itp. na zlecenie Uczelni                            

i innych instytucji; prowadzenie wykładów i zajęć na zaproszenie innych Uczelni, 

prowadzenie wykładów, ćwiczeń promocyjnych dla uczniów szkół średnich; 

g) inne udokumentowane osiągnięcia, w tym nagrody za działalność dydaktyczną. 

2) osiągnięcia organizacyjne (kryterium B): 

a) udział w pracach organów kolegialnych uczelni, komisjach senackich i rektorskich; 

b) osiągnięcia w ramach obowiązków związanych z pełnioną funkcją; 

c) podejmowanie poza swoimi obowiązkami dodatkowych zadań na rzecz Uczelni,                 

w tym udział w zespołach zadaniowych wykonujących wskazania Dyrektora Instytutu; 

d) inne formy pracy na rzecz Uczelni. 

3) osiągnięcia zawodowe zdobyte w pracy poza szkolnictwem wyższym (podczas pracy                     

w jednostkach gospodarczych, administracyjnych, oświatowych, kulturalnych i innych 

oraz współpraca z tymi jednostkami) związane z działalnością nauczyciela na Uczelni 

(kryterium C): 

a) zdobycie nowych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności o charakterze zawodowym; 

b) zaangażowanie w działalność społeczno – obywatelską (poza działalnością polityczną) 

przy jednoczesnym formalnym lub nieformalnym reprezentowaniu Uczelni; 

c) odznaczenia państwowe i resortowe; 

d) inne udokumentowane osiągnięcia. 

4) osiągnięcia naukowe (kryterium D): 
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a) publikacje i prace naukowe, popularno – naukowe, z najwyższym uznaniem 

afiliowanych przy PWSZ w Elblągu; 

b) przygotowanie i wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych; 

c) udział w pracach badawczych; 

d) udział we współpracy naukowej z zagranicą, np. w ramach międzynarodowych 

projektów badawczo – rozwojowych, a także uczestnictwo w zagranicznych stażach                      

i stypendiach; 

e) opieka nad rozwojem naukowym asystentów i wykładowców zatrudnionych                

w Uczelni (dot. samodzielnych pracowników naukowych); 

f) udział w przygotowaniu konferencji i seminariów naukowych oraz specjalistycznych, 

organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię; 

g) inne udokumentowane osiągnięcia, w tym nagrody za działalność naukową; 

h) nauczyciel akademicki załącza do arkusza oceny wykaz swojego publikacyjnego  

dorobku naukowego, zgłoszonego w PWSZ w Elblągu zgodnie z zarządzeniem 

Rektora  w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz działań związanych z przyznaniem 

kategorii naukowej.     

5) osiągnięcia wdrożeniowe, aplikacyjne (kryterium E): 

a) publikacje o charakterze zawodowym, wdrożeniowym afiliowane przy PWSZ                   

w Elblągu, 

b) osiągnięcia zawodowe związane z wdrożeniem nowych technologii i rozwiązań 

konstrukcyjnych oraz nowatorskich rozwiązań organizacyjnych; 

c) prowadzenie lub udział w pracach rozwojowych; 

d) przeprowadzenie prac eksperckich; 

e) opracowywanie nowych rozwiązań mogących stanowić przedmiot patentu lub wzoru 

użytkowego; 

f) przenoszenie doświadczeń z działalności aplikacyjnej do programów studiów; 

g) udział w konferencjach i gremiach ukierunkowanych na działalność wdrożeniową; 

h) inne udokumentowane osiągnięcia. 
 

§ 6 

1. Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego w części dotyczącej 

wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów metodą 

ankietyzacji, którą przeprowadza się po zakończeniu każdego semestru dla przedmiotów 

prowadzonych w tym semestrze. 

2. Ankietyzację przeprowadza komisja powoływana przez Rektora. 

3. Skład komisji, o której mowa w ust. 2, a także szczegółowe zasady i sposób 

przeprowadzania ankietyzacji określa Rektor. 

4. Ocena nauczycieli akademickich wynikająca z ankiet studentów stanowi składową 

okresowej oceny nauczycieli akademickich, ale tylko wtedy gdy oceny dokonało 

minimum 25% studentów przypisanych do określonego przedmiotu. 

5. Wyniki ankietyzacji oraz wyniki hospitacji zajęć uwzględnia Dyrektor Instytutu w części 

oceny przez niego wystawianej.   

 

 

§ 7 

1. W części dotyczącej samooceny, nauczyciel akademicki samodzielnie wypełnia arkusz 

uwzględniający kryteria oceny okresowej, przy czym ustala się następujące oznaczenia 

symboli dla poszczególnych kryteriów: 

1) działalność dydaktyczna                                                                            – kryterium A; 
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2) działalność organizacyjna                                                                         – kryterium B; 

3) działalność poza szkolnictwem wyższym mająca 

      związek z działalnością nauczyciela na Uczelni                                 – kryterium C; 

4) działalność naukowa                                                                                 – kryterium D; 

5) działalność wdrożeniowa, aplikacyjna                                                      – kryterium E. 

 

Uwaga,  

W przypadkach gdy któryś z rezultatów pracy ma walory kilku kryteriów, to należy wówczas 

wykazać części takiego rezultatu przy odpowiednich  kryteriach,  jednocześnie wskazując 

przy których innych kryteriach są wykazywane te pozostałe części rezultatu pracy. 

 

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

z kryteriów odpowiednią liczbę punktów (od 0 do 100 dla każdego z pięciu kryteriów),                

a następnie mnoży te liczby przez następujące współczynniki wagowe: 
 

1) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych                       

(z wyłączeniem nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze oraz 

zatrudnionych na stanowiskach starszego wykładowcy specjalisty lub wykładowcy 

specjalisty): 

a) dla kryteriów A współczynnik wagowy WA = 0,55; 

b) dla kryteriów B współczynnik wagowy WB = 0,15; 

c) dla kryteriów C współczynnik wagowy WC = 0,15;     

d) dla kryteriów D współczynnik wagowy WD = 0,05; 

e) dla kryteriów E współczynnik wagowy  WE = 0,15; 
 

2) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych                       

pełniących funkcje kierownicze: 

a) dla kryteriów A współczynnik wagowy WA = 0,40; 

b) dla kryteriów B współczynnik wagowy WB = 0,35; 

c) dla kryteriów C współczynnik wagowy WC = 0,10;     

d) dla kryteriów D współczynnik wagowy WD = 0,05; 

e) dla kryteriów E współczynnik wagowy  WE = 0,15; 
 

3) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych                       

zatrudnionych na stanowiskach starszego wykładowcy specjalisty lub 

wykładowcy specjalisty: 

a) dla kryteriów A współczynnik wagowy WA = 0,50; 

b) dla kryteriów B współczynnik wagowy WB = 0,10; 

c) dla kryteriów C współczynnik wagowy WC = 0,15;    

d) dla kryteriów D współczynnik wagowy WD = 0,05; 

e) dla kryteriów E współczynnik wagowy  WE = 0,25; 
 

4) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-

dydaktycznych (z wyłączeniem nauczycieli akademickich pełniących funkcje 

kierownicze):                        

a) dla kryteriów A współczynnik wagowy WA = 0,45; 

b) dla kryteriów B współczynnik wagowy WB = 0,10;     

c) dla kryteriów C współczynnik wagowy WC = 0,10;      

d) dla kryteriów D współczynnik wagowy WD = 0,35;            

e) dla kryteriów E współczynnik wagowy  WE = 0,05; 
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5) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-

dydaktycznych pełniących funkcje kierownicze:                        
a) dla kryteriów A współczynnik wagowy WA = 0,35; 

b) dla kryteriów B współczynnik wagowy WB = 0,35;  

c) dla kryteriów C współczynnik wagowy WC = 0,10; 

d) dla kryteriów D współczynnik wagowy WD = 0,20;   

e) dla kryteriów E współczynnik wagowy  WE = 0,05. 

 

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 + E • WE 

 

4. Dyrektor Instytutu (lub Rektor) ocenia nauczycieli akademickich (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 51 pkt – ocena pozytywna; 

2) od 50   pkt do   0 pkt – ocena negatywna. 

 

§ 8 

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. 

 

§ 9 

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

Komisji nad jego oceną, jest on wyłączany ze składu. 

 

§ 10 

W przypadku nauczyciela akademickiego, pełniącego funkcję Prorektora lub Dyrektora 

Instytutu, oceny dokonuje Rektor.  

 

§ 11 

Dokumentacja oceny okresowej nauczyciela akademickiego przechowywana jest w jego 

aktach osobowych, po jej zaakceptowaniu przez Rektora i zainteresowanego.  

 

§ 12 

Pierwsza ocena okresowa nauczyciela akademickiego zatrudnionego po raz pierwszy                          

w PWSZ w Elblągu jest dokonywana po okresie roku, obejmującego pełne dwa semestry. 

 

§ 13 

Nieusprawiedliwione niezłożenie przez nauczyciela akademickiego arkusza samooceny wraz  

z wymaganymi dokumentami stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może 

stanowić podstawę do skierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej. 
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§ 14 

Okresowej ocenie nie podlega nauczyciel akademicki, który w roku przeprowadzania tej 

oceny przechodzi na emeryturę, przy czym jest on zobowiązany do poinformowania o tym 

Rektora stosownym oświadczeniem. W przypadku nieprzejścia na emeryturę, nauczyciel 

akademicki jest poddawany ocenie okresowej. 

 

§ 15 

Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego nie uwzględnia się jego 

osiągnięć dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych, uzyskanych w innych uczelniach               

i jednostkach naukowych. 

 

§ 16 

Ocena okresowa nauczyciela akademickiego w części dotyczącej przestrzegania przez niego 

przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej, jest 

dokonywana w oparciu o oświadczenie złożone przez nauczyciela akademickiego 

stwierdzające, że nauczyciel akademicki: 

1) nie dopuścił się stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym czynu, określonego                    

w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), 

2) nie dopuścił się stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym jednego z przestępstw 

określonych przepisami art. 303- 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.), 

3) nie dopuścił się czynu określonego w art. 287 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85) stwierdzonym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej. 

 

§ 17 

Wyniki oceny okresowej nauczyciela akademickiego, mogą być wykorzystywane                            

w szczególności przy: 

1) awansach i wyróżnieniach, 

2) powierzaniu funkcji kierowniczych, 

3) przydziale zajęć dydaktycznych w kolejnych semestrach, 

4) przedstawianiu kandydatów do nagród naukowych, nagród i wyróżnień dydaktycznych 

oraz nagród i wyróżnień organizacyjnych. 

  

§ 18 

We wszystkich sprawach oceny okresowej nauczycieli akademickich, nieujętych                                      

w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Rektor. 

 

§ 19 

1. Oceny okresowe nauczycieli akademickich, po wejściu w życie niniejszego Regulaminu 

będą dokonywane za okres, który upłynął od ostatniej oceny. 

2. Oceny okresowej nauczyciela akademickiego za okres przed dniem wejścia niniejszego 

Regulaminu w życie dokonuje się na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów,                 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. W prawa i kompetencje Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich 

wstępuje Rektor zgodnie z art. 128 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo                              

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

4. Do oceny okresowej nauczycieli akademickich, o której mowa w ust. 2, stosuje się skalę 

ocen określoną w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
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§ 20 

Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oceny okresowej 

nauczycieli akademickich w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie. 
 

\ 

§ 21 

Formularz arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na 

stanowisku: 

1) dydaktycznym – stanowi załącznik nr 1, 

2) badawczo – dydaktycznym – stanowi załącznik nr 2.                  

 


