
 
 

 

UCHWAŁA NR 135/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie zaopiniowania trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny 
okresowej nauczycieli akademickich, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

 
Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) oraz § 180 ust. 4 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
29 maja 2019 r. uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie opiniuje przedstawione przez Rektora 
zasady, tryb, kryteria i podmiot dokonujący oceny okresowej nauczycieli akademickich, które 
będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z uwzględnieniem uwag zawartych w załącznikach  
nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski
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Załączniki do uchwały Nr 135/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. 

 
Załącznik nr 1 

 

Lp. Jednostka 
redakcyjna  

Propozycja zmiany 

1) § 2 ust. 2 
 

2. Nauczyciel akademicki pełniący funkcję Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego (dalej Rektor) nie podlega ocenie okresowej. W przypadku 
oceny okresowej nauczycieli akademickich przeprowadzanej w trakcie 
pełnienia przez nich funkcji kierowniczych, o których mowa w § 59 ust. 1 
pkt 1 i 2 Statutu, oraz w okresie dwóch lat od zakończenia pełnienia tych 
funkcji, oceny działalności i osiągnięć naukowych i dydaktycznych za ten 
okres dokonuje się z uwzględnieniem skutków ich zaangażowania 
organizacyjnego dla aktywności badawczej i dydaktycznej. 

 
2) § 2 ust. 6 

 
6. W przypadku oceny negatywnej, Rektor zarządza kolejną ocenę 

okresową, która jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 
(dwunastu) miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Przez dzień 
zakończenia poprzedniej oceny należy rozumieć w przypadku 
niewniesienia odwołania dzień zapoznania się przez nauczyciela 
akademickiego z oceną komisji oceniającej albo dzień podjęcia przez 
Rektora rozstrzygnięcia w sprawie odwołania. 

 
3) § 2 ust. 9: 

 
9. Oceny wstępne, o których mowa w § 11 są ocenami poziomu 

spełniania przez nauczyciela akademickiego kryteriów oceny okresowej 
i służą do ustalenia oceny zgodnie ze skalą, o której mowa w ust. 8. 

 
4) § 3 ust. 2 

 
2. Wydziałową komisję oceniającą, w tym przewodniczącego 

i zastępcę przewodniczącego komisji powołuje Rektor. Rektor występuje 
do właściwego dziekana o rekomendacje kandydatów zaopiniowane przez 
właściwą radę wydziału oraz właściwe rady dyscyplin naukowych spośród 
których następnie powołuje członków wydziałowej komisji oceniającej. 
Wydziałowa komisja oceniająca składa się z minimum pięciu osób i w jej 
skład wchodzą przedstawiciele wszystkich dyscyplin, dla których rad dany 
wydział jest właściwy, przedstawiciel dziedziny nauki innej niż 
reprezentowane na wydziale, przedstawiciel władz wydziału oraz 
przedstawiciel wydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia.  

 
5) § 3 ust. 14 

 
Proponuje się usunięcie przepisu. 
 

6) § 3 ust. 16 
 

16. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego podpisują 
członkowie komisji, a w przypadku posiedzenia, o którym mowa w ust. 13, 
przewodniczący komisji. 

 
7) § 4 ust. 4 

 
4. Kierownik jednostki organizacyjnej po wprowadzeniu opinii 

przekazuje dokumentację do dziekana/kierownika jednostki 
pozawydziałowej, który przekazuje arkusz oceny okresowej wraz ze 
średnimi ocenami z ankiet studenckich lub doktoranckich dla 
poszczególnych przedmiotów, odpowiedziami na pytania otwarte udzielone 
przez studentów i doktorantów oraz wnioskami z hospitacji zajęć do 
komisji oceniającej. Dziekan/kierownik jednostki pozawydziałowej może 
wyznaczyć osobę/osoby, które będą wyliczać średnie oceny z ankiet 
studenckich lub doktoranckich.  

 
8) § 4 ust. 12 i 13 

 
12. W przypadku oceny negatywnej komisja w uzasadnieniu wskazuje 

precyzyjnie w jaki sposób oceniany nie spełnił kryteriów przewidzianych 
dla oceny pozytywnej w stosownych obszarach aktywności nauczyciela 
akademickiego wskazanych w § 5. 

13. Przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego członek 
komisji przedkłada arkusz zawierający ocenę ocenianemu, który 
potwierdza podpisem zapoznanie się z oceną oraz pouczeniem 
o przysługującym mu środku odwoławczym od oceny negatywnej oraz 
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o miejscu i terminie wniesienia odwołania. O wyniku oceny informuje się 
także bezpośredniego przełożonego ocenianego nauczyciela 
akademickiego. 

 
9) § 5 ust. 1 

 
1. Oceny okresowej nauczycieli akademickich dokonuje się 

uwzględniając, w szczególności: 
1) działalność i osiągnięcia naukowe; 
2) działalność i osiągnięcia dydaktyczne; 
3) działalność i osiągnięcia organizacyjne oraz podnoszenie kompetencji 

zawodowych; 
4) przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a także o własności przemysłowej. 
 

10) § 5 ust. 3 
 

3. Oceny okresowej dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów 
wskazanych w niniejszym zarządzeniu. W obszarze działalności i osiągnięć 
naukowych, Rektor i komisja oceniająca uwzględniają szczegółowe 
kryteria oceny działalności i osiągnięć naukowych nauczycieli 
akademickich ustalone przez właściwe rady dyscyplin naukowych. W 
obszarze działalności i osiągnięć dydaktycznych, Rektor i komisja 
oceniająca uwzględnia szczegółowe kryteria oceny działalności i osiągnięć 
dydaktycznych nauczycieli akademickich ustalone przez właściwe rady 
wydziałów. Kryteria oceny okresowej uwzględniają właściwe grupy 
nauczycieli akademickich oraz ich stanowiska.  
 

11) w § 5 proponuje się 
dodanie ust. 4 

4. Uzyskanie oceny pozytywnej nie jest uzależnione od łącznego 
spełnienia wszystkich kryteriów wskazanych odpowiednio w § 6, § 7 i § 8.
 

12) § 6 ust. 1-3 
 

1. W ramach oceny działalności i osiągnięć naukowych uwzględnia się 
następujące kryteria: 
1) jakość opublikowanego dorobku naukowego; 
2) aktywny udział w konferencjach naukowych w szczególności 

międzynarodowych; 
3) współpracę krajową i międzynarodową w zakresie działalności 

badawczej; 
4) kierowanie pracami zespołów badawczych, zespołów realizujących 

projekty/granty badawcze, kierowanie projektami lub zadaniami  
w międzynarodowych projektach badawczych; 

5) aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na badania; 
6) udział w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
7) kształcenie i promowanie kadry naukowej (w tym doktorantów); 
8) działalność popularyzującą wyniki badań oraz inne formy 

działalności naukowej wskazane przez pracownika w arkuszu oceny 
okresowej. 
2. W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny 

okresowej nauczyciela akademickiego stosuje się kryteria wskazane w ust. 
1 niniejszego zarządzenia: 
1) dla asystentów kryteria wskazane w punktach 1-2, 8; 
2) dla adiunktów kryteria 1-6 i 8 oraz kryterium 7 w zakresie 

ograniczonym uprawnieniami do pełnienia roli promotora lub 
promotora pomocniczego; 

3) dla profesorów i profesorów UWr kryteria 1-8.  
3. Ocenie działalności i osiągnięć naukowych podlegają wszyscy 

nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie stanowisk: badawczych 
i badawczo-dydaktycznych. 
 

13) § 7 ust. 1-3 
 

1. W ramach oceny działalności i osiągnięć dydaktycznych uwzględnia 
się następujące kryteria:  
1) zakres prowadzonych zajęć dydaktycznych; 
2) średnie oceny z ankiet studenckich lub doktoranckich dla 

poszczególnych przedmiotów oraz odpowiedzi na pytania otwarte 
udzielone przez studentów i doktorantów z uwzględnieniem liczby 
ankiet; 
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3) wnioski z hospitacji zajęć; 
4) innowacyjność zajęć dydaktycznych określona odniesieniem 

(cytatem) do sylabusów zajęć lub wskazaną w ankietach 
studenckich/doktoranckich;  

5) udział w rozwoju oferty dydaktycznej jednostki, w tym wkład w 
tworzenie nowych programów nauczania; 

6) inne formy działalności dydaktycznej wskazane przez pracownika w 
arkuszu oceny okresowej lub na rzecz dydaktyki. 
2. W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny 

okresowej nauczyciela akademickiego stosuje się kryteria wskazane w 
ust. 1 niniejszego zarządzenia:  
1) dla asystentów, wykładowców i lektorów wskazane w punktach 1-4  

i 6; 
2) dla starszych wykładowców, adiunktów, docentów, profesorów UWr  

i profesorów kryteria wskazane w punktach 1-6. 
3. Ocenie działalności i osiągnięć dydaktycznych podlegają wszyscy 

nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie stanowisk: dydaktycznych 
i badawczo-dydaktycznych. 
 

14) § 8 ust. 1 i 2 
 

1. W ramach oceny działalności i osiągnięć organizacyjnych oraz w 
zakresie oceny podnoszenia kompetencji zawodowych uwzględnia się 
następujące kryteria:  
1) działalność na rzecz Uniwersytetu i w gremiach organizujących 

działalność naukową w skali Uniwersytetu, kraju i zagranicą (w tym 
tworzenie nowych kierunków studiów, specjalności, rozwijanie 
współpracy ze środowiskiem społecznym lub gospodarczym, 
działalność w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz innych 
ciałach wykonujących ważne zadania organizacyjne); 

2) działalność na rzecz upowszechniania nauki, np. Dolnośląski Festiwal 
Nauki, współpraca ze szkołami, olimpiady, wykłady zewnętrzne; 

3) udział w organizowaniu konferencji naukowych, w szczególności 
międzynarodowych; 

4) wszelkie inne formy aktywności organizacyjnej mającej wpływ na 
popularyzowanie osiągnięć i budowanie reputacji Uniwersytetu w 
środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 

5) inne formy działalności organizacyjnej wskazane przez pracownika w 
arkuszu oceny okresowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2; 

6) rozwój kompetencji naukowych, w tym udział w konferencjach, 
sympozjach i warsztatach naukowych, staże naukowe; 

7) uczestnictwo w stażach dydaktycznych i rozwój kompetencji 
dydaktycznych, w tym związanych z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi i technologii cyfrowych; 

8) rozwój kompetencji miękkich, w szczególności związanych z 
komunikacją i zarządzaniem zespołami; 

9) uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i innych formach 
rozwoju kompetencji zawodowych, w tym kompetencji zarządczych. 
2. Ocenie działalności i osiągnięć organizacyjnych oraz w zakresie 

oceny podnoszenia kompetencji zawodowych podlegają wszyscy 
nauczyciele akademiccy. 
 

15) Śródtytuł: 
 

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

16) § 9 
 

Oceny przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a także o własności przemysłowej dokonuje się na podstawie:
1) oświadczenia nauczyciela akademickiego na arkuszu oceny 

okresowej o następującej treści: „Oświadczam, iż mój dorobek w 
okresie objętym oceną nie narusza przepisów o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej.”; 

2) innych materiałów przekazanych lub udostępnionych komisji. 
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17) § 11 ust. 3 i 4 
 

3. Członek komisji oceniającej, na Formularzu Oceny Nauczyciela 
Akademickiego (Załącznik Nr 2), dokonuje wstępnej oceny działalności i 
osiągnięć naukowych, działalności i osiągnięć dydaktycznych, działalności 
i osiągnięć organizacyjnych oraz podnoszenia kompetencji zawodowych w 
skali 1-5. Na formularzu podpisuje się członek komisji oceniającej.  

4. Wstępna ocena komisji w każdym obszarze aktywności nauczyciela 
akademickiego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, jest wyliczana jako 
średnia arytmetyczna wstępnych ocen przyznanych przez poszczególnych 
członków komisji. Ocenę należy umieścić w Zestawieniu Oceny Nauczyciela 
Akademickiego, zawartym w finalnej części Załącznika Nr 1.  
 

18) § 11 ust. 5 
 

Proponuje się usunięcie przepisu. 

19) § 11 ust. 8 
 

8. Przewodniczący komisji oceniającej umieszcza na arkuszu oceny 
okresowej jej uzasadnienie, które zawiera co najmniej: 
1) informację o wstępnych ocenach uzyskanych przez ocenianego 

nauczyciela akademickiego, 
2) najważniejsze motywy decyzji komisji oceniającej. 
 

20) § 13 ust. 10 
 

10. Uniwersytecka Komisja Odwoławcza do Spraw Ocen po 
rozpatrzeniu sprawy zajmuje stanowisko w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Komisji, w 
którym wnioskuje o: 
1) utrzymanie oceny negatywnej; 
2) zmianę oceny negatywnej.  
Komisja podaje uzasadnienie swojej decyzji. 
 

21) w § 14 proponuje się 
dodanie ust. 3 

3. Rady dyscyplin naukowych oraz rady wydziałów ustalą szczegółowe 
kryteria, o których mowa w § 5 ust. 3 do 28 lutego 2022 r.  
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Załącznik nr 2 
 

 
Proponuje się zmianę brzmienia załączników nr 1 i 2 stanowiących arkusz oceny nauczyciela 
akademickiego oraz formularz oceny nauczyciela akademickiego na poniższe: 
 
Załącznik nr 1  

 
ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

Uniwersytetu Wrocławski 
za okres od  ____.__________. 20___ r. do ___.___________.20___ r. 

 

Imię i Nazwisko 
  
 

Tytuł, stopień naukowy 
  
data uzyskania dr 

data uzyskania  
dr hab. 

data nadania 
prof. 

Jednostka organizacyjna 
(wydział/instytut/katedra) 

  
 

Data zatrudnienia    

 
do dnia – czas określony/ czas 
nieokreślony 

Stanowisko  
 
od dnia ___.__________._____ r. 

 
wymiar czasu 
pracy 

Grupa pracownicza 
(niepotrzebne skreślić) badawcza 

badawczo-
dydaktyczna dydaktyczna 

Rok ostatniej oceny okresowej  
Zrealizowane godziny 
dydaktyczne od ostatniej oceny 
w poszczególnych latach  
Dodatkowe zatrudnienie  
(u pracodawcy prowadzącego 
działalność dydaktyczną lub 
naukową art. 125 u p.s.w.n)   
Wypełnia nauczyciel akademicki  

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
(pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni) 

W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny okresowej pracownika stosuje się: 
• dla asystentów kryteria 1-2, 6 i 8  
• dla adiunktów kryteria 1-6, 8 i kryterium 7  w zakresie ograniczonym uprawnieniami do 

pełnienia roli promotora lub promotora pomocniczego 
• dla profesorów i profesorów UWr kryteria 1-8 

1 Publikacje naukowe 
  
  

2 
Aktywny udział w konferencjach naukowych,  
w szczególności międzynarodowych 

  
  

3 
Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie 
działalności badawczej 

  
  

4 

Kierowanie pracami zespołów badawczych, zespołów 
realizujących projekty/granty badawcze, kierowanie 
projektami lub zadaniami w międzynarodowych 
projektach badawczych  

  
  

5 
Aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na 
badania  

6 
Udział w realizacji projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych  

7 Kształcenie i promowanie kadry naukowej   

8 
 
Formy działalności naukowej niewymienione w pkt 1-7  
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 
(pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni) 

W zależności od zajmowanego stanowiska, w procesie oceny okresowej pracownika stosuje się: 
• dla asystentów, wykładowców i lektorów kryteria 1, 2 i 4 
• dla  starszych wykładowców, adiunktów, docentów, profesorów i profesorów UWr kryteria 

1-4 

1 

Zakres prowadzonych zajęć (osoba wskazana przez 
dziekana/kierownika jednostki wprowadza nazwy zajęć, 
ich typy i liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w 
poszczególnych latach akademickich) 

  
  

2 
Innowacyjność zajęć dydaktycznych określona 
odniesieniem (cytatem) do sylabusów zajęć  

  
  

3 
Udział w rozwoju oferty dydaktycznej jednostki, w tym 
wkład w tworzenie nowych programów nauczania 

  
  

4 
Formy działalności dydaktycznej niewymienione w pkt 1-
3  

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 
(pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni) 

1 

Na rzecz Uniwersytetu i w gremiach organizujących 
działalność naukową w skali Uniwersytetu, kraju i 
zagranicą (w tym tworzenie nowych kierunków, 
specjalności, rozwijanie współpracy ze szkołami i 
środowiskiem społecznym lub gospodarczym, działalność 
w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz innych 
ciałach wykonujących ważne zadania organizacyjne)  

  
  

2 

Na rzecz upowszechniania nauki, np. Dolnośląski 
Festiwal Nauki, współpraca ze szkołami, olimpiady, 
wykłady zewnętrzne, organizacja konferencji 
naukowych, w szczególności międzynarodowych 

  
  

3 

Wszelkie inne formy aktywności organizacyjnej mającej 
wpływ na popularyzowanie osiągnięć i budowanie marki 
Uniwersytetu w środowisku lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym 

  
  

4 
Formy działalności organizacyjnej niewymienione w pkt 
1-3 

  
  

 

Oświadczam, iż mój dorobek w okresie objętym oceną nie narusza przepisów  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej.  
 
 
 
Wrocław, dnia ………………………………..                                      ……….…………………………………………  

(podpis nauczyciela akademickiego) 
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OCENA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

1 Działalność i osiągnięcia naukowe 

  
 
 
  

2 Działalność i osiągnięcia dydaktyczne 

  
 
 
  

3 Działalność i osiągnięcia organizacyjne 

  
 
 
  

 
 
 

                                                                                                data i podpis bezpośredniego przełożonego 
 

OPINIA KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (INSTYTUTU, KATEDRY, JEDNOSTKI 
POZAWYDZIAŁOWEJ) 

 
 
 
 
 

                                                                                                            data i podpis   
 

ZESTAWIENIE OCEN NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH OCEN 
WYSTAWIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI OCENIAJĄCEJ W FORMULARZU OCENY NAUCZYCIELA 

AKADEMICKIEGO 
 

 
 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN

ocena działalności i osiągnięć naukowych 
 

ocena działalności i osiągnięć dydaktycznych  
 

ocena działalności i osiągnięć organizacyjnych
oraz w zakresie oceny podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

 
 

OCENA KOMISJI OCENIAJĄCEJ 
 

POZYTYWNA* 

 
NEGATYWNA* 

 
*niewłaściwe skreślić 

Uzasadnienia (konieczne przy ocenie negatywnej): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
data dokonania oceny: ____.__________ 20___ r. 
 
 

 
(czytelne podpisy członków komisji 
oceniającej/przewodniczącego komisji oceniającej) 
 



8 

 

 

 

Załącznik nr 2  
 

Formularz Oceny Nauczyciela Akademickiego 

Wypełniają odrębnie wszyscy członkowie wydziałowej/pozawydziałowej komisji oceniającej 

 

Imię i nazwisko pracownika Skala wstępnych ocen: 1-5 

 

 

ocena działalności i osiągnięć 
naukowych 

 

 

ocena działalności i osiągnięć 
dydaktycznych 

 

 

ocena działalności i osiągnięć 
organizacyjnych 

oraz w zakresie oceny podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

 

 

 

 

 

                         

          …………………………….……………………….…………………………………. 

             Data, imię i nazwisko oraz podpis członka komisji oceniającej 

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z OCENĄ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 
Z przedstawioną wyżej oceną zapoznałam/em się w dniu ____._________________. 20____ r. 
 
Zostałam/em również poinformowana/y o możliwości odwołania się do Rektora za pośrednictwem 
Uniwersyteckiej Komisji Odwoławczej  do Spraw Ocen w terminie 14 dni od dnia przedstawienia niniejszej 
oceny. 
  
 

                                                                                                      …………..……………………………………….. 
                                                                                                         (podpis nauczyciela akademickiego) 
 


