UCHWAŁA Nr 19/2013
Senatu Politechniki Koszalińskiej
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia
Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 89 ust. 3 Statutu Politechniki Koszalińskiej Senat uchwala, co następuje.

§1
1. Wprowadza się Arkusz Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Arkusz zawiera punktację przypisaną wynikom pracy nauczyciela akademickiego w obszarze jego działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.
3. Punkty przypisane w/w obszarom działalności nauczyciela akademickiego podlegają sumowaniu.
4. Sumaryczna liczba punktów stanowi podstawę oceny nauczyciela akademickiego.
5. Nauczyciel akademicki może otrzymać ocenę: wyróżniającą, pozytywną, warunkową lub negatywną wg zasad określonych w § 5 niniejszej uchwały.
6. Zasady oraz przebieg procesu oceny nauczycieli akademickich w Politechnice
Koszalińskiej opisano w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

§2
1. Ocenie okresowej nauczyciela akademickiego podlegają wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Politechnice Koszalińskiej.
2. Ocenę zarządza Dziekan/Dyrektor jednostki.
3. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego przeprowadzana jest nie rzadziej,
niż co 2 lata za okres ostatnich 3 lat zatrudnienia w Politechnice Koszalińskiej.
Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata, za okres ostatnich 5 lat.

§3
1. Każdy nauczyciel akademicki podlega ocenie w swojej jednostce.
2. Ocena nauczycieli akademickich przeprowadzana jest w pięciu grupach pracowniczych.

3. Ustala się następujący podział nauczycieli akademickich na grupy pracownicze:
pracownicy dydaktyczni, asystenci, adiunkci, pracownicy samodzielni, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora zatrudnieni na podstawie
mianowania.
4. W każdej grupie pracowniczej ustala się minimalną liczbę punktów uprawniających do otrzymania oceny pozytywnej, zwaną dalej progiem punktowym.

§4
1. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych powołają Komisje Oceniające.
2. Komisji Oceniającej przewodniczy Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu.
3. Komisje Oceniające winny ustalić wartości progów punktowych dla każdej
z grup pracowniczych, o których mowa w § 3 ust. 3.
4. Ustalone progi punktowe podlegają zatwierdzeniu przez Radę danej jednostki
podstawowej.
5. Ustala się dwuletni okres obowiązywania progów punktowych.
6. Wartości progów punktowych muszą zostać uchwalone najpóźniej na rok przed
ich obowiązywaniem.
7. Rada jednostki ustala minimalny procentowy udział punktów za działalność naukową, jaką powinien uzyskać nauczyciel akademicki w całkowitej liczbie
punktów otrzymanych w wyniku oceny.
8. W odniesieniu do pracowników dydaktycznych nie ma zastosowania § 4 ust. 7.
9. Ustala się dwa terminy oceny okresowej nauczycieli akademickich, tj.:
31 marca (dla pracowników, dla których termin oceny upływa między
1 października a 28/29 lutego) oraz 31 października (dla pracowników, dla których termin oceny upływa między 1 marca a 30 września).
Dział kadr i spraw socjalnych dwa razy do roku, tj. do końca lutego i września
przesyła Przewodniczącemu Komisji Oceniającej danej jednostki oraz nauczycielom akademickim podlegającym ocenie informacje dotyczącą okresu oceny
i terminu złożenia arkusza oceny.
10. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia arkusza oceny nie później
niż 21 dni przed terminem ustalonym w § 4 ust. 9.

§5
1. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie sumarycznej liczby
punktów równej lub wyższej wartości progowej w danej grupie pracowniczej.
2. Pracownik, który uzyskał mniejszą liczbę punktów niż wymaganą w uchwale
Rady jednostki, o której mowa w § 4 ust. 3, w swojej grupie otrzymuje ocenę

negatywną. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Komisji Oceniającej, nauczyciel akademicki może uzyskać ocenę warunkową.
3. Osoby pełniące w uczelni funkcje organów jednoosobowych i ich zastępcy oraz
dyrektorzy instytutów i ich zastępcy, otrzymują ocenę pozytywną w trakcie pełnienia tych funkcji oraz w okresie 18 miesięcy po zakończeniu ich pełnienia.
4. W przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 3 lata, a podlegającego ocenie wartość progu punktowego uprawniającego do otrzymania oceny pozytywnej w danej grupie pracowniczej jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia.
5. Uzyskanie oceny negatywnej pociąga za sobą konieczność dokonania przez
Komisję Oceniającą kolejnej oceny nauczyciela akademickiego po upływie roku, o ile rektor nie rozwiąże z pracownikiem stosunku pracy na podstawie
art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
6. Uzyskanie przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę.
7. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Komisji Oceniającej, nauczyciel akademicki może otrzymać ocenę wyróżniającą.
8. Przewodniczący Komisji Oceniającej zapoznaje ocenianego nauczyciela z oceną, co jest odnotowane w arkuszu oceny.
9. Od decyzji Komisji Oceniającej nauczycielowi akademickiemu przysługuje
prawo do złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Oceniającej, zgodnie
z § 88 ust. 3 Statutu Politechniki Koszalińskiej.

§6
1. Jednostki podstawowe Politechniki Koszalińskiej zobowiązane są do dokonania
oceny wszystkich nauczycieli akademickich (niezależnie od okresu, który upłynął od ostatniej oceny danego pracownika) na podstawie Arkusza Okresowej
Oceny Nauczyciela Akademickiego do dnia 31.10.2014 r.
2. Rady wszystkich jednostek podstawowych winny ogłosić wartości progów
punktowych dla każdej z grup pracowniczych na pierwszy okres ich obowiązywania, do dnia 30.09.2013 r.
3. Kolejne oceny nauczycieli akademickich powinny odbywać się w terminach
określonych w § 4 ust. 9 niniejszej uchwały.

§7
1. Do momentu wprowadzenia nowego Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela
Akademickiego, tj. do 13.03.2014 r., stosuje się zasady oceny nauczycieli akademickich i dokumentację istniejącą dotychczas.

2. Z dniem 13.03.2014 r. uchyla się obowiązujący dotychczas wzór arkusza oceny
nauczyciela akademickiego obowiązującego na podstawie uchylonego Statutu
Politechniki Koszalińskiej z dnia 16.02.1999 r.
3. Od dnia 13.03.2014 r. do 31.10.2014 r. ocena okresowa nauczycieli akademickich winna być przeprowadzana z wykorzystaniem wprowadzonego niniejszą
uchwałą nowego Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego,
z wyłączeniem zasad przewidzianych w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.
W tym okresie o ocenie nauczyciela akademickiego decydują Komisje Oceniające.
4. Arkusze oceny przekazywane są do działu kadr i spraw socjalnych, gdzie przechowywane są w aktach osobowych pracownika.

§8
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 13 marca 2013 roku.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

