
Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.1.2021 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 7 stycznia 2021 r. 
w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich 

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 
Na podstawie art. 128 i art. 115 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 
z późn. zm.) i art. 255 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2183, z późn. z.) i art. 60 ust. 13) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instru-
mentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) 
oraz § 101 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, w 
nawiązaniu do § 1 ust. 10 Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.144.2020 Rektora Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 grudnia2020r.w sprawie Re-
gulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-
Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2021 zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1 
1. Przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Hu-

manistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, zwanego dalej UJD, w szczegól-
ności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. z.) oraz w art. 115 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w zakresie przestrzegania przepisów o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej dotyczy okresu  
od 1 stycznia 2017 r. do 15 października 2021 r. 

2. Ocenie nie podlega nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uniwersytecie po raz pierwszy i pracu-
jący krócej niż 12 miesięcy w okresie podlegającym ocenie. 

3. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wycho-
wawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastęp-
czej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. 

4. Nauczyciel podlegający ocenie, który nie złożył Arkusza oceny działalności i wyników pracy, zwa-
nego dalej arkuszem oceny, podlega ocenie na podstawie opinii przełożonego, wyników hospitacji 
oraz  oceny dokonywanej przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków 
związanych z kształceniem przez tego nauczyciela akademickiego, zwaną dalej oceną dokonywaną 
przez studentów i doktorantów. 

5. Ocena, o której mowa w ust. 1 przeprowadzana jest na podstawie Regulaminu oceny nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w 
Częstochowie przeprowadzanej w 2021 roku, wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym Nr 
R021.1.144.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czę-
stochowie z dnia  23 grudnia2020r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademic-
kich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Często-
chowie przeprowadzanej w roku 2021, po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, sa-
morządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. 

§ 2 
1. Nauczyciele akademiccy składają podpisany arkusz oceny w wersji papierowej do przełożonego za 

pośrednictwem centrum obsługi wydziału w terminie do 15 października 2021 r.  
2. Przełożeni przekazują zaopiniowane arkusze oceny odpowiednim komisjom oceniającym w termi-

nie do 22 października 2021 r. Dokumenty dotyczące przewodniczących i członków komisji oce-
niających oraz nauczycieli akademickich niepodlegających ocenie przez pozostałe komisje ocenia-
jące składa się do uczelnianej komisji oceniającej za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z 
Zagranicą. 



3. Prace uczelnianej komisji oceniającej, wydziałowych komisji oceniających i komisji oceniających 
nauczycieli jednostek ogólnouczelnianych zostaną zakończone do 5 listopada 2021 r. 

4. Pracownicy powinni zapoznać się z ocenami Komisji na piśmie w ciągu 14 dni od daty wystawienia 
oceny. 

5. Pracownikom przysługuje wniesienie odwołania od uzyskanej oceny do Rektora w terminie 14 dni 
od daty podania mu oceny do wiadomości. 

6. Decyzja uczelnianej odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna. 
§ 3 

1. W 2022 r. dokonana zostanie ocena dla nauczycieli akademickich, którzy uzyskali ogólną ocenę 
negatywną za okres wskazany w § 1 ust. 1. 

2. Harmonogram oceny, o której mowa w ust. 1, zostanie określony przez Rektora. 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

                            Rektor  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 
 

                                                
 


