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 Uchwała nr 49/2021 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia w sprawie 

określania trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej 

nauczycieli akademickich, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku 

Na podstawie § 38 ust. 1. pkt 4 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi 

się, co następuje:   

   § 1  

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w 

głosowaniu zdalnym jawnym zwykłą większością głosów pozytywnie zaopiniowała 

zaproponowane rekomendacje do projektu zarządzenia w sprawie określenia trybu, 

zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego  oceny okresowej nauczycieli akademickich 

§ 2  

Rekomendacje Rady WNZKŚ w sprawie zmian do projektu zarządzenia Rektora dotyczącym 

trybu, zasad, kryteriów i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich, 

które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. zawiera załącznik nr 1 do uchwały RW 

49/2021 

§ 3  

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

 

       Przewodniczący Rady Wydziału  

 

 

      Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr 
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  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rw nr 49/2021 

    

Lp. Jednostka Stan obecny Proponowana zmiana 

1. §4.3. Nauczyciel akademicki ma obowiązek 
wypełnić arkusz oceny okresowej, a 

następnie go wydrukować, podpisać i 
przekazać bezpośredniemu 
przełożonemu, który po 
wprowadzeniu opinii przekazuje 
arkusz kierownikowi jednostki 
organizacyjnej. 

Rada Wydziału wskazuje, że zgodnie 
z przytoczonym punktem zarządzenia 

bezpośredni przełożony wypełnia 
arkusz oceny pracownika nie mając 
wglądu w informacje dotyczące 
wniosków z hospitacji zajęć oraz 
średnich ocen z ankiet studenckich 
lub doktoranckich. Uważamy, że te 

informacje są niezbędne do oceny 

pracownika, także przez 
bezpośredniego przełożonego. 
 
Rada Wydziału sugeruje, że przy 
wynikach ankiet studenckich i 
doktoranckich powinien być także 

podawany stopień zwrotu ankiet w 
danym przedmiocie. Przykładowo, 
oceny ze stopą zwrotu poniżej 15-
20% lub np. 3 osób (dla małych 
grup) nie powinny być uwzględniane 
w procesie oceny. 
 

Rada Wydziału wskazuje, że zgodnie 
z przytoczonym punktem zarządzenia 
cała procedura odbywa się w oparciu 

o wydrukowany formularz. W naszej 
opinii można do tego celu 
wykorzystać system EZD, unikając 
drukowania dużej liczby dokumentów 

i wpisywania opinii ręcznie. 
 

2. §11.6.1. w przypadku pracowników badawczo-
dydaktycznych ocenie podlega 
działalność i osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne, organizacyjne oraz w 
zakresie oceny podnoszenia 
kompetencji zawodowych. 
Warunkiem uzyskania końcowej 
oceny pozytywnej jest uzyskanie 
oceny co najmniej 3 bez zaokrągleń 
za działalność i osiągnięcia naukowe i 

dydaktyczne. Jeżeli ocena działalności 

i osiągnięć naukowych lub 
dydaktycznych jest niższa niż 3, to 
ocena końcowa jest negatywna; 
pozytywnej jest uzyskanie oceny co 
najmniej 3 bez zaokrągleń za 
działalność i osiągnięcia naukowe i 

dydaktyczne. Jeżeli ocena działalności 
i osiągnięć naukowych lub 
dydaktycznych jest niższa niż 3, to 
ocena końcowa jest negatywna; 
 

Rada Wydziału wskazuje, że zgodnie 
z przytoczonym punktem zarządzenia 
w ocenie pracowników badawczo-

dydaktycznych nie bierze się pod 
uwagę działalności organizacyjnej, co 
w naszej opinii jest praktyką 
szkodliwą. 
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3. 

 
Rada Wydziału ponadto wskazuje, że: 

(1) w proponowanym projekcie zarządzenia nie ma zapisów wskazujących tryb 
postępowania w przypadku, gdy oceniany pracownik nie wypełnia formularza oceny lub robi 
to niewłaściwie, utrudniając lub uniemożliwiając w ten sposób pracę przełożonych oraz 
komisji oceniającej. 
 
(2) w ocenie pracownika nie są brane pod uwagę recenzje np. grantów czy artykułów. 

 
(3) w ocenie pracownika nie uwzględnia się pozyskiwania grantów dydaktycznych i 
popularno-naukowych. 

 
(4) w ocenie działalności dydaktycznej nie uwzględnia się kształcenia i promowania kadry 
naukowej w tym doktorantów. Ten aspekt jest włączony do oceny działalności naukowej 
(§6.7.). 

 

 

 


