Zarządzenie Nr 164/2021
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r. oceny okresowej nauczycieli
akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm), art. 255 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) oraz § 180 ust. 1, 2, 4 i 5 i § 181 ust. 9
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z art. 51 a
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zarządza się co
następuje:
§1
1. Wznawia się ocenę nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego dokonywaną
w 2020 roku, w związku z:
1) jej zawieszeniem i brakiem możliwości dokonania okresowych ocen nauczycieli
akademickich w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania polskich uczelni
wyższych, w tym Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
2) obowiązkiem dokonania oceny okresowej do końca 2021 roku jako poprzedzającego
rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej przypadającej
na 2022 rok.
2. Ocenie okresowej podlegają nauczyciele akademiccy:
1) których ocena okresowa rozpoczęła się w 2020 roku, w związku z harmonogramem
ogłoszonym Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2020 roku,
2) pozostali nauczyciele akademiccy, którzy przepracowali w UWr co najmniej
6 miesięcy do 30 września 2021 r.
3. Rozpoczętą w 2020 r. ocenę okresową należy kontynuować od momentu, w którym
została zawieszona. W przypadku kontynuacji ocenę opiera się o dotychczasowy stan
arkuszy oceny okresowej.
4. Przywraca się termin do złożenia odwołania, o którym mowa w § 13 Zarządzenia
16/2020 w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej, trybu działania komisji
oceniających i Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen oraz kryteriów
oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w 2020 roku w Uniwersytecie
Wrocławskim tym osobom, którym termin ten upłynął bezskutecznie w 2020 r.
W takim przypadku bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się
z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§2
Podczas dokonywania ocen okresowych za okres, w którym obowiązywał stan epidemii
należy zwrócić szczególną uwagę na:
1/ docenienie nakładu pracy i wysiłku podjętego przez nauczycieli akademickich
w utrzymaniu ciągłości kształcenia i prowadzenia działalności naukowej,
2/ brak czasu i możliwości odbycia przez nauczycieli akademickich odpowiednich
szkoleń umożliwiających wykonywanie obowiązków służbowych realizowanych
zdalnie, czy uzyskania dostępu do odpowiedniego sprzętu,
3/ niezawiniony, negatywny wpływ na rozwój zawodowy i naukowy nauczycieli
akademickich, jak również realizację ich obowiązku ciągłego podnoszenia
kompetencji zawodowych, utrudnień w dostępie i korzystaniu z infrastruktury

badawczej uczelni, jak i ograniczenie możliwości prowadzenia badań terenowych, czy
opóźnienia w redakcji czasopism i prac wydawniczych.
1.

2.
3.

§3
Komisje oceniające powołuje Rektor w składzie obowiązującym do 31 sierpnia 2020 r.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji, Rektor uzupełnia skład komisji
po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana i właściwych przewodniczących rad
dyscyplin.
Komisję oceniającą dla jednostek pozawydziałowych powołuje Rektor w składzie
obowiązującym do 31 sierpnia 2020 r. W przypadku konieczności uzupełnienia składu
komisji, Rektor powołuje nowego członka lub członków.
Kryteria, tryb i zasady oceny okresowej określone w Zarządzeniu Nr 16/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad dokonywania
oceny okresowej, trybu działania komisji oceniających i Uniwersyteckiej Komisji
Odwoławczej do Spraw Ocen oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich
przeprowadzanej w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim pozostają bez zmian.

§4
Szczegółowy harmonogram oceny okresowej zostanie ogłoszony Komunikatem Rektora po
wejściu w życie niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 2021 r.
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