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ZA R ZĄ D ZEN IE  Nr  …… ..  / 20 21  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia ………………… 2021 r.  

(projekt zarządzenia) 

 

w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich 

 

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 3 Statutu Politechniki 

Rzeszowskiej z dnia  27 czerwca 2019 r. z późn. zm. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.),  po 

zasięgnięciu opinii Senatu Politechniki Rzeszowskiej, związków zawodowych, samorządu 

studenckiego oraz samorządu doktorantów, zarządza się, co następuje: 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora zatrudniony na Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Uczelnią”, w grupie pracowników 

badawczych, dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych podlega ocenie okresowej w 

zakresie i trybie oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.  

2. Ocena okresowa jest dokonywana, w szczególności w zakresie należytego 

wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz  

przestrzegania prawa autorskiego, praw pokrewnych i prawa własności przemysłowej.  

3. Poddanie się ocenie okresowej jest podstawowym prawem i obowiązkiem 

pracowniczym nauczyciela akademickiego.  

4. Ocena okresowa jest dokonywana: 

a. obligatoryjnie - nie rzadziej niż raz na 4 lata zatrudnienia na stanowisku 

nauczyciela akademickiego na Uczelni; 

b. dodatkowo - na wniosek rektora, w tym z inicjatywny dziekana, 

kierownika/dyrektora jednostki pozawydziałowej lub międzywydziałowej, 

kierownika katedry/zakładu. 

5. Pierwsza ocena okresowa może być dokona względem nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego na Uczelni przez co najmniej 12 miesięcy.  

6. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.  

7. W przypadku 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 z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny 

okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.  

8. Nie dokonuje się oceny okresowej nauczycieli akademickich w okresie wypowiedzenia 

stosunku pracy oraz w roku akademickim, w którym nauczyciel akademicki rozwiązuje 

stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. 

9. Ocena okresowa może być pozytywna lub negatywna. 
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Kryteria oceny okresowej 

§ 2 

 

1. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego dokonywana jest na podstawie ocen 

cząstkowych dotyczących: 

a. działalności badawczej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, jeżeli 

nauczyciel akademicki należy do grupy pracowników badawczo- 

dydaktycznych i badawczych; 

b. działalności dydaktycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, jeżeli 

nauczyciel akademicki należy do grupy pracowników dydaktycznych; 

c. działalności dydaktycznej, jeżeli nauczyciel akademicki należy do grupy 

pracowników badawczo- dydaktycznych; 

d. działalności organizacyjnej i upowszechniającej naukę;  

e. przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o 

własności przemysłowej; 

f. opinii przełożonych. 

2. Szczegółowe kryteria, a także zasady ustalania wyniku końcowego oceny okresowej, w 

tym wyniku z poszczególnych obszarów określają właściwe formularze oceny 

odpowiednie dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w zajmowanej 

grupie pracowników, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.  

3. W przypadkach budzących wątpliwości w zakresie słuszności uzyskania przez 

nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, właściwa komisja ds. oceny nauczycieli 

akademickich może wystawić ocenę pozytywną, biorąc pod uwagę opinię 

bezpośredniego przełożonego, należytą staranność w wykonywaniu podstawowych 

obowiązków nauczyciela akademickiego lub inne szczególne okoliczności 

towarzyszące działalności ocenianego nauczyciela akademickiego. Ocena w trybie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzasadnienia. 

4. W zakresie oceny przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a także o własności przemysłowej  przyznaje się ocenę cząstkową pozytywną, jeżeli 

właściwa komisja ds. oceny nauczycieli akademickich nie stwierdziła, by w okresie 

objętym oceną nauczyciel akademicki dopuścił się naruszenia przepisów o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. 

5. Właściwa komisja ds. oceny nauczycieli akademickich dokonuje ustaleń w zakresie, o 

którym mowa w ust. 4 na podstawie oświadczenia ocenianego nauczyciela 

akademickiego oraz w razie potrzeby zebranego w sprawie materiału. Oświadczenie i 

ocena obejmują cały dorobek nauczyciela akademickiego w okresie objętym oceną. 

Oświadczenie nauczyciela akademickiego składane jest na formularzu oceny okresowej 

o następującej treści: „W związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczam, że w okresie objętym oceną mój dorobek 

nie narusza przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także praw 

własności przemysłowej.”. 

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego uwzględnia się ocenę 

studentów i doktorantów z wyników ankiet przeprowadzaną co najmniej raz w roku 

akademickim w zakresie wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków 

związanych z kształceniem. 
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7. Bezpośredni przełożony wydając opinię, o której mowa w §2 ust. 1 lit. f zobowiązany 

jest uwzględnić wyniki z ankiet, o których mowa w ust. 6. 

 

§ 3 

1. Nauczyciele akademiccy podlegający ocenie zobowiązani są w terminie wskazanym 

przez przewodniczącego właściwej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, nie 

krótszym jednak niż 14 dni, do złożenia wypełnionych właściwych formularzy ocen 

okresowych.  

2. Do wypełnionego formularza oceny okresowej nauczyciel akademicki załącza wykaz 

osiągnięć wskazanych w formularzu oceny, a w razie potrzeby dokumenty je 

potwierdzające.  

3. Niezłożenie wypełnionego formularza oceny okresowej przez nauczyciela 

akademickiego w terminie ustalonym przez przewodniczącego właściwej komisji ds. 

oceny nauczycieli akademickich może skutkować otrzymaniem oceny negatywnej. 

4. Właściwa komisja ds. oceny nauczycieli akademickich dokonuje oceny okresowej na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym dokumentów przedstawionych przez 

ocenianego nauczyciela akademickiego, zgodnie z kryteriami oceniania.  

5. Właściwa komisja ds. oceny nauczycieli akademickich, dokonując oceny nauczyciela 

akademickiego, w uzasadnionych przypadkach zasięga opinii osób niebędących 

członkami komisji oceniającej, w tym ekspertów. 

6. Właściwa komisja ds. oceny nauczycieli akademickich, dokonując oceny nauczyciela 

akademickiego bierze pod uwagę udział poszczególnych rodzajów działalności w 

całości obowiązków ocenianego, w okresie podlegającym ocenie.  

7. Nauczyciel akademicki ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami 

związanymi z jego oceną, a także do złożenia wyjaśnień w toku postępowania przed 

właściwą komisją ds. oceny nauczycieli akademickich. 

8. Podanie przez nauczyciela akademickiego nieprawdziwych informacji na temat 

swojego dorobku wskazanego w formularzu oceny okresowej może być podstawą jego 

negatywnej oceny. 

 

Komisje ds. oceny nauczycieli akademickich 

§ 4 

1. Oceny okresowej dokonuje: 

1) właściwa wydziałowa komisja ds. oceny nauczycieli akademickich – w 

odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach; 

2) uczelniana komisja ds. oceny nauczycieli akademickich – w odniesieniu do 

pracowników zatrudnionych w innych niż wydział jednostkach organizacyjnych 

Uczelni; 

3) rektorska komisja ds. oceny nauczycieli akademickich – w odniesieniu do 

nauczycieli akademickich sprawujących w chwili oceny funkcje prorektora, 

dziekana, przewodniczącego właściwej komisji ds. oceny nauczycieli 

akademickich. 

2. Komisję, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powołuje rektor na wniosek właściwego dziekana 

spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez właściwą radę wydziału, na 

okres 4 lat. 
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3. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3  są powoływane przez rektora na okres 4 

lat. 

4. Przewodniczących każdej z komisji, o których mowa w ust. 1 wskazuje rektor. 

5. Komisje, o których mowa w ust. 1 składają się z co najmniej 5 członków 

6. Posiedzenia komisji, o których mowa w ust. 1 mogą odbywać się przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość.  

7. Na posiedzenia komisji, o których mowa w ust. 1 są zapraszani z głosem doradczym: 

1) przedstawiciele związków zawodowych działających na Uczelni, po jednym z 

każdego związku; 

2) bezpośredni przełożony ocenianego nauczyciela akademickiego; 

3) właściwy dziekan lub kierownik innej niż wydział jednostki organizacyjnej 

Uczelni. 

8. Decyzje komisji, o których mowa w ust. 1 zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu tajnym.  

 

 

Wyłączenia ze składu komisji ds. oceny nauczycieli akademickich 

§ 5 

1. W czynnościach właściwej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich związanych z 

oceną danego nauczyciela akademickiego nie może brać udziału, jako członek komisji 

osoba oceniana oraz osoba: 

1) pozostająca w chwili oceny w związku małżeńskim z ocenianym lub 

prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z ocenianym;  

2) będąca krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie ocenianego; 

3) związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym; 

4) pozostająca z ocenianym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka. 

2. Członek komisji ds. oceny nauczycieli akademickich lub oceniany informuje 

przewodniczącego komisji o wystąpieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie, o 

których mowa w ust. 1.  

3. O wyłączeniu członka komisji ds. oceny nauczycieli akademickich decyduje 

przewodniczący tej komisji.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wyłączenie przewodniczącego 

właściwej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, jest on zobowiązany 

poinformować o tym rektora, który decyduje w przedmiocie wyłączenia 

przewodniczącego ze składu komisji oceniającej. 

5. W przypadku wyłączenia przewodniczącego pracom komisji przewodniczy wskazany 

przez rektora członek właściwej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich. 

 

Procedura odwoławcza 

§ 6 

 

1. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora, które składa się w 

terminie 14 dni od zapoznania się nauczyciela akademickiego z wynikiem oceny. 
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Odwołanie składa się za pośrednictwem przewodniczącego właściwej komisji ds. oceny 

nauczycieli akademickich.  

2. Przewodniczący właściwej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich niezwłocznie 

przekazuje rektorowi odwołanie wraz z dokumentację, na postawie której dokonano 

oceny.  

3. Rektor rozpoznając odwołanie może: 

1) utrzymać w mocy zaskarżoną ocenę okresową, 

2) utrzymać w mocy zaskarżoną ocenę okresową i skierować do ponownej oceny 

za rok,  

3) zmienić zaskarżoną ocenę okresową,  

4) uchylić zaskarżoną ocenę i przekazać do ponownego rozpatrzenia właściwej 

komisji ds. oceny nauczycieli akademickich. 

4. Decyzja rektora w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. 

 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 7 

1. W przypadku nauczycieli akademickich poddanych ocenie okresowej w 2021 r., kolejna 

ocena okresowa będzie obejmowała okres od 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Nauczyciele akademiccy, którzy uzyskali osiągnięcia w okresie od zakończenia oceny 

okresowej dokonywanej w 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz nie wykazali tych 

osiągnięć podczas oceny okresowej dokonywanej w 2021 r., mogą wykazać te 

osiągnięcia podczas następnej oceny okresowej odbywającej się po 1 stycznia 2022 r.  

3. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w 2021 r., którzy nie byli 

poddani w ocenie okresowej w 2021 r. ich pierwsza ocena okresowa na Uczelni będzie 

obejmowała okres od 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 3, którzy uzyskali osiągnięcia w 

okresie od zatrudnienia na Uczelni w 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. mogą wykazać te 

osiągnięcia podczas oceny okresowej odbywającej się po 1 stycznia 2022 r.  

 

§ 8 

Kadencja właściwych komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, o których mowa w §4 ust. 

1 utworzonych po raz pierwszy na podstawie niniejszego zarządzenia trwa do 31 grudnia 2024 

r. 

 

§ 9 

1. Traci moc zarządzenie nr 48/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 5 grudnia 

2013 r. w sprawie Regulaminu parametrycznej oceny nauczycieli akademickich 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 
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Otrzymują:  

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 


