
  
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 lutego 2013 r. 

 
 

w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 roku 

 
 

 
 

Na podstawie § 3 zarządzenia Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu działania komisji oceniających nauczycieli 
akademickich w Uniwersytecie Wrocławskim określam harmonogram oceny okresowej 
nauczycieli akademickich  stanowiący Załącznik do niniejszego komunikatu. 
 

Jednocześnie informuję, że kryteria przedmiotowej okresowej oceny nauczycieli 
akademickich określają uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: Nr 179/2006  z 
dnia  20 grudnia  2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich 
oraz Nr 9/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 
179/2006  z dnia  20 grudnia  2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny nauczycieli 
akademickich. 

  
Ponadto przypominam, że: 

 
1. Ocenie okresowej podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w 

Uniwersytecie Wrocławskim: 
a) nie rzadziej niż raz na 2 lata,  
b) nie rzadziej niż raz na 4 lata, jeśli posiadają tytuł naukowy profesora i są  

zatrudnieni na podstawie mianowania,  
c) każdorazowo na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

nauczyciel akademicki jest zatrudniony,  
d) w przypadku nowozatrudnionych po przepracowaniu pełnego roku 

kalendarzowego.  
 

2. Ocenie okresowej podlegają także nauczyciele akademiccy, którzy w wyniku 
poprzedniej oceny otrzymali  ocenę negatywną lub ocenę pozytywną z zaleceniem 
ponownego opiniowania. 

 
3. Do okresu, o którym mowa w pkt 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub 
urlopie dla poratowania zdrowia. 

 
4. Ocena dokonywana jest za pełne lata kalendarzowe. 
 
5.  Arkusz oceny dostępny jest do pobrania na stronie www.uni.wroc.pl/do-

pobrania/dokumenty-kadrowe/arkusz_oceny_2013.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
    R E K T O R  

 

 

 



 

 

 
        Załącznik 

do komunikatu  
z dnia 28 lutego 2013 r.  

 

 

 

 

Harmonogram oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2013r. 
 

 

 
Lp. Etapy oceny Odpowiedzialność Termin realizacji 

1 Przekazanie wykazów nauczycieli 
akademickich podlegających ocenie 

okresowej do jednostek 
organizacyjnych 

Dział Kadr do 1.03.2013 

2 Wypełnianie arkuszy oceny przez 
pracowników – arkusz dostępny na 

www.uni.wroc.pl/do-

pobrania/dokumenty-

kadrowe/arkusz-oceny-2013 

Nauczyciele 
akademiccy 

do 11.03.2013* 

3 Wypełnianie arkuszy oceny przez 
dziekana/dyrektora 
instytutu/kierownika 

katedry/bezpośredniego przełożonego 

Dziekani/dyrektorzy/ 
kierownicy/ 
bezpośredni 
przełożeni 

do 18.03.2013* 

4 Wypełnienie arkuszy w zakresie opinii 
studentów i doktorantów 

Prodziekani/z-cy 
dyrektora ds. 

dydaktycznych 

do 18.03.2013* 

5 Dokonanie ostatecznej oceny Komisje oceniające do 5.04.2013 

6 Zapoznanie nauczyciela 
akademickiego z oceną potwierdzone 

jego podpisem 

Kierownik jednostki 
organizacyjnej 

do 11.04.2013 

7 Przekazanie protokołu oceny wraz z 
arkuszami ocen do Działu Kadr 

Kierownik jednostki 
organizacyjnej 

do 15.04.2013 

8  Przedstawienie Rektorowi wyników 
oceny okresowej oraz odwołań 

Dział Kadr Do 30.04.2013 

 
 
*terminy mogą ulec zmianie, wyłącznie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika 
   


