UCHWAŁA NR 140 /2013
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2012, 572 t.j. z późn. zm.), w związku § 88 ust 1 i 2 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza
się
Regulamin
oceny
nauczycieli
akademickich
zatrudnionych
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały wraz z :
Arkuszem działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego zał. 1
Arkuszem działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego SNJO zał. 2a
Arkuszem działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego SWFiS zał.2b
§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
tak- 21

,

wstrzymujących się - 1,

nie- 0 ,

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród 33 członków Senatu AJD
z prawem głosu.
§3
Tracą moc: uchwała Nr 89/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia
21 września 2011 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w
Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie
Uchwała Nr 20/2011 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 140/2013
z dnia 30. 10. 2013 Senatu AJD w Częstochowie

Regulamin oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Podstawę prawną oceny nauczycieli akademickich stanowią:
a) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. nr
572 t.j. z późn. zm.), zwana dalej ustawą.
b) Statut AJD, zwany dalej Statutem.
§1
1. Okresowa ocena dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zwanej dalej Akademią,
i odbywa się nie rzadziej niż co cztery lata dla osób posiadających tytuł profesora i nie
rzadziej niż co dwa lata w przypadku pozostałych nauczycieli zgodnie
z harmonogramem uchwalanym przez Senat Akademii.
2. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się również:
a) po upływie 12 miesięcy od uzyskania oceny ogólnej negatywnej lub warunkowej, przy
czym obejmuje ona wówczas okres ostatnich dwóch lat
b) z inicjatywy rektora, dziekana lub bezpośredniego przełożonego – kierownika jednostki organizacyjnej, gdy zaistniały szczególne przyczyny dla dokonania oceny, w
odstępie 12 miesięcy od uzyskania ostatniej oceny,
3. Ocenie nie podlega nauczyciel akademicki, zatrudniony w Akademii po raz pierwszy i
pracujący krócej niż 6 miesięcy w okresie podlegającym ocenie.
4. Do okresu podlegającego ocenie nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z
przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub zastępczej.
5. Nauczyciel akademicki, którego nieobecność w ocenianym okresie wynikała
z powodów wymienionych w ust. 4, podlega ocenie z zachowaniem proporcjonalnych parametrów oceny, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.
6. Nauczyciel podlegający ocenie, który nie złożył arkusza działalności i wyników pracy,
zwanego dalej arkuszem oceny, podlega ocenie na podstawie opinii bezpośredniego przełożonego oraz oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów.
§2
1. Do oceny wykorzystuje się arkusz oceny zatwierdzony przez Senat Akademii, zmodyfikowany zgodnie z regulaminami Wydziałowych Komisji Oceniających, uwzględniający
wypunktowane parametry oceny wg kryteriów ustalonych dla danego Wydziału.
2. Nauczyciel akademicki wypełnia arkusz oceny samodzielnie, z wyłączeniem pól przeznaczonych do wypełnienia przez bezpośredniego przełożonego i właściwą komisję oceniającą.
3. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do zachowania należytej staranności
i rzetelności podczas wypełniania arkusza oceny.
4. Arkusz oceny należy złożyć w postaci wydruku.
5. W przypadku potrzeby przedstawienia przez nauczyciela akademickiego istotnych dla
oceny okresowej faktów, które nie mogą być ujęte w arkuszu oceny, można dołączyć
zwięzły autoreferat.
6. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską dołącza do arkusza oceny

opinię promotora lub opiekuna naukowego.
7. Komisje oceniające mogą wymagać dodatkowych załączników do arkusza oceny.
§3
1. Ocena nauczyciela akademickiego jest dwuetapowa. W pierwszym etapie bezpośredni
przełożony dokonuje oceny i wyraża opinię na temat przedstawionych w arkuszu oceny
informacji, w drugim etapie oceny dokonuje właściwa komisja oceniająca.
2. Bezpośredni przełożony oraz komisja oceniająca, dokonując oceny winny kierować się
kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oraz regulaminach określonych w ust.
3.
3. Szczegółowe parametry oceny określają regulaminy oceny uchwalone przez rady wydziałów, rady jednostek międzywydziałowych lub radę biblioteczną. Regulaminy te wykorzystuje do oceny nauczycieli akademickich Uczelniana Komisja Oceniająca i Uczelniana
Odwoławcza Komisja Oceniająca.
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§4
Bezpośrednim przełożonym prorektorów i dziekanów jest rektor, dyrektorów jednostek
międzywydziałowych – prorektor ds. studenckich, dyrektora Biblioteki Głównej – prorektor ds. nauki.
Bezpośrednim przełożonym prodziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników innych
jednostek organizacyjnych wydziału jest dziekan.
Bezpośrednim przełożonym zastępców dyrektorów instytutów oraz kierowników katedr,
zakładów i zespołów w instytucie jest dyrektor instytutu.
Bezpośrednim przełożonym pozostałych pracowników jest kierownik zakładu wydziałowego, kierownik katedry, zakładu lub zespołu w instytucie lub kierownik zespołu w katedrze lub zakładzie.
W przypadku pełnienia dwóch funkcji bezpośrednim przełożonym jest pracownik funkcyjny wyższego szczebla.

§5
1. Oceniany nauczyciel akademicki otrzymuje za każdą z działalności, tj. za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną, jedną z następujących ocen cząstkowych:
a) negatywna;
b) pozytywna;
c) wyróżniająca.
2. Warunkiem wystarczającym do uzyskania oceny pozytywnej za działalność dydaktyczną
jest rzetelne wypełnianie obowiązków dydaktycznych potwierdzone wynikiem hospitacji
oraz wynikiem oceny przedstawianej przez studentów i doktorantów, uwzględniającej ponadto innowacje dydaktyczne wprowadzane do realizowanych zajęć.
3. W przypadku pracowników bez stopnia naukowego zatrudnionych na stanowiskach naukowych lub naukowo-dydaktycznych warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za działalność naukową jest spełnienie jednego z warunków:
a) opublikowanie w ocenianym okresie minimum jednego artykułu w czasopismach zawartych w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część A, B lub C)
b) odpowiednie do okresu zatrudnienia zaawansowanie rozprawy doktorskiej, potwierdzone przez promotora lub opiekuna naukowego,
c) opublikowanie średniorocznie jednego rozdziału monografii,
d) w przypadku nauczycieli Wydziału Sztuki warunkiem w ocenianym okresie jest udokumentowany dorobek w zakresie sztuk plastycznych lub sztuk muzycznych; średniorocznie: jedna wystawa indywidualna lub udział w dwóch wystawach zbiorowych, na-
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groda za działalność artystyczną, jedna realizacja lub wdrożenie, jedna opublikowana
rejestracja na CD i DVD, jedna opublikowana lub prawykonana kompozycja, dwa
koncerty w charakterze solisty, dyrygenta lub kameralisty.
W przypadku pracowników posiadających stopień naukowy zatrudnionych na stanowiskach naukowych lub naukowo-dydaktycznych warunkiem uzyskania oceny pozytywnej
za działalność naukową jest spełnienie jednego z warunków:
a) opublikowanie w ocenianym okresie minimum jednego artykułu w czasopismach zawartych w części A lub C wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego,
b) opublikowanie średniorocznie publikacji w czasopiśmie wymienionym w części B
wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) opublikowanie autorskiej lub współautorskiej monografii naukowej w ocenianym
okresie,
d) opublikowanie średniorocznie jednego rozdziału monografii,
e) promotorstwo lub recenzje pracy kwalifikacyjnej na stopień lub tytuł naukowy,
f) w przypadku nauczycieli Wydziału Sztuki (dotyczy pracowników, którzy reprezentują
lub działają w dziedzinie sztuk plastycznych lub sztuk muzycznych) warunkiem w
ocenianym okresie jest udokumentowany dorobek w zakresie sztuk plastycznych lub
sztuk muzycznych; średniorocznie: jedna wystawa indywidualna lub udział w dwóch
wystawach zbiorowych, nagroda za działalność artystyczną, jedna realizacja lub
wdrożenie, jedna opublikowana rejestracja na CD i DVD, jedna opublikowana lub
prawykonana kompozycja, dwa koncerty w charakterze solisty, dyrygenta lub kameralisty.
Na podstawie uchwały rady wydziału Wydział może podwyższyć kryteria oceny.
Przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej potwierdzane jest przez nauczyciela akademickiego w drodze oświadczenia zawartego w arkuszu oceny.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za działalność organizacyjną jest brak nieuzasadnionej odmowy od wykonywania prac organizacyjnych na rzecz Akademii zlecanych
przez przełożonych i zaangażowanie się w ich wykonywanie.
Ogólną oceną jest jedną z poniższych:
a) negatywna;
b) warunkowa;
c) pozytywna;
d) wyróżniająca.
Uzyskanie nawet jednej cząstkowej oceny negatywnej za działalność dydaktyczną lub
naukową skutkuje ogólną oceną nie wyższą niż warunkowa, a ocena negatywna za działalność organizacyjną może stanowić podstawę przyznania oceny warunkowej.
Warunkiem uzyskania oceny wyróżniającej są ponadprzeciętne osiągnięcia
w ramach działalności dydaktycznej, naukowej lub organizacyjnej.
Przy ocenie powinna być wzięta pod uwagę aktywność nauczyciela akademickiego w
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na innowacje dydaktyczne lub badania naukowe.
Jeżeli w ocenianym okresie nauczyciel uzyskał awans naukowy lub pozyskał
w ramach konkursów fundusze zewnętrzne na innowacje dydaktyczne lub badania naukowe to ocena ogólna musi być co najmniej pozytywna.
Podanie przez nauczyciela akademickiego nieprawdziwych informacji w arkuszu oceny,
mogących wpłynąć w istotny sposób na jej końcowy rezultat, może być podstawą obniżenia oceny do oceny negatywnej nawet po zakończeniu procedury oceniania. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Rektor.
§6
W celu dokonywania okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii powoły-
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wane są następujące komisje:
a) Wydziałowe Komisje Oceniające;
b) Uczelniana Komisja Oceniająca;
c) Komisja Oceniająca w Bibliotece;
d) Uczelniana Odwoławcza Komisja Oceniająca;
e) Komisja Oceniająca Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych
Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Oceniającej jest dziekan lub osoba przez niego
wyznaczona, pozostałych członków komisji w liczbie od 2 do 4 powołuje rada wydziału.
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej powołuje rektor spośród prorektorów. Pozostałych członków komisji w liczbie 4 powołuje Senat, przy zachowaniu parytetu
wydziałowego.
Przewodniczącego Komisji Oceniającej w Bibliotece powołuje rektor spośród prorektorów; pozostałych członków komisji w liczbie 2, powołuje Senat.
Przewodniczącym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej jest rektor, pozostałych
członków komisji w liczbie 4, powołuje Senat, przy zachowaniu parytetu wydziałowego.
Przewodniczącego Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych
powołuje rektor spośród prorektorów, pozostałych członków w liczbie 2 powołuje Senat.
W posiedzeniach komisji oceniających uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele
związków zawodowych – po jednym z każdego związku.
W obradach komisji oceniającej na wniosek przewodniczącego może uczestniczyć bezpośredni przełożony osoby ocenianej lub kierownik jednostki. Przewodniczący komisji oceniającej może zasięgnąć opinii eksperta spoza uczelni.
Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.
§7
Wydziałowa Komisja Oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych
na wydziale, z wyłączeniem rektora.
Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje oceny przewodniczących i członków komisji
oceniających oraz pozostałych nauczycieli akademickich nie podlegających ocenie przez
pozostałe komisje oceniające.
Komisja Oceniająca w Bibliotece Uczelni dokonuje oceny pracowników Biblioteki zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich wymienionych w art. 108 ust. 4
ustawy.
§8
Przewodniczący komisji oceniającej przedstawia ocenę ocenionemu nauczycielowi akademickiemu na piśmie w ciągu 14 dni od daty wystawienia oceny.
Pracownikowi przysługuje, w terminie 14 dni od przedstawienia mu oceny, odwołanie do
Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej, która rozpoznaje odwołanie w terminie 30
dni od dnia jego złożenia. Ocena Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej jest ostateczna.
Po uprawomocnieniu się oceny arkusz oceny przekazuje się do akt osobowych.
§9
Ocenie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej podlegają tylko fakty znane wydziałowym komisjom oceniającym, ale nie wzięte przez nie pod uwagę podczas oceny.
Dane nieznane wydziałowym komisjom z winy nauczyciela akademickiego, np. z powodu
niestarannie wypełnionego arkusza oceny, nie będą miały wpływu na podwyższenie oceny
odwołującego się nauczyciela akademickiego.
Uczelniana Odwoławcza Komisja Oceniająca kierować się będzie przy rozpatrywaniu
odwołań w pierwszej kolejności kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oceny
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
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a następnie kryteriami określonymi w regulaminach wydziałowych. W przypadku niezgodności kryteriów wydziałowych z ogólnouczelnianymi Uczelniana Odwoławcza Komisja Oceniająca wystąpi do wydziałowej komisji oceniającej o dokonanie powtórnej
oceny.
Przedstawiciel każdego z wydziałów na spotkaniu Uczelnianej Odwoławczej Komisji
Oceniającej referuje odwołania nauczycieli akademickich ze swojej jednostki oraz przedstawia propozycję decyzji pozostałym członkom.
§ 10
Dostęp do wypełnionych arkuszy ocen nauczycieli akademickich mają: oceniany nauczyciel akademicki, bezpośredni przełożony, członkowie właściwych komisji oceniających,
rektor oraz pracownicy Działu Płac, Kadr i Spraw Socjalnych i Działu Nauki.
Dorobek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny nauczyciela akademickiego zamieszczony w arkuszu oceny nie podlega utajnieniu.
§ 11
We wszystkich przypadkach dotyczących oceny nauczycieli akademickich, które nie są
uregulowane w Statucie i w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Uczelniana Odwoławcza
Komisja Oceniająca.

