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Regulamin oceny nauczyciela akademickiego  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie oceny nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie, zwanym dalej regulaminem, jest mowa o : 

a) Uczelni - należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

b) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                          

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), 

c) statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Przyrodniczego                         

w Lublinie, 

d)   uchwale Senatu – należy przez to rozumieć uchwałę Senatu w sprawie oceny 

okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie nr 71/2012-2013 z dnia 17 maja 2013 r. z późn. zm.  

e) okresowej ocenie nauczyciela akademickiego - należy przez to rozumieć 

okresową ocenę, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

f) Komisji – należy przez to rozumieć właściwą dla danego nauczyciela 

akademickiego wydziałową komisję oceniającą lub Komisję Oceniającą Uczelni,                     

g) ocenianym okresie lub okresie oceny – należy przez to rozumieć okres, za który 

dokonywana jest ocena nauczyciela akademickiego wynikająca z przepisów prawa. 

§ 2 

Zasady ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb postępowania w procesie okresowej 

oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. 

 

2. Regulamin dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich, zatrudnionych                       

w Uczelni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, którzy podlegają 

okresowej ocenie nauczyciela akademickiego w zakresie określonym w ustawie, 

statucie, uchwale Senatu i niniejszym regulaminie.  
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3. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności 

w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 

ustawy oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa 

własności przemysłowej. 

 

4. Ocena, o której mowa w ust. 2, dokonywana jest raz na dwa lata i obejmuje 

nauczycieli, którzy spełniają przesłanki opisane w ustawie, statucie, uchwale 

Senatu i niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 5. Jest to tak zwany tryb 

powszechny oceny.  

 

5. Ocena nauczyciela akademickiego, w trybie powszechnym, posiadającego tytuł 

naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania dokonywana jest 

nie rzadziej niż raz na cztery lata.  

 

6. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli 

akademickich wraz ze wskazaniem okresu oceny, w trybie powszechnym, ustala 

każdorazowo Rektor w zarządzeniu. 

 

7. Oceny dokonuje się również w trybie indywidualnym, na wniosek kierownika 

jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony,                     

z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. 

 

8. Oceny w trybie indywidualnym można dokonać również na wniosek 

zainteresowanego pracownika w trybie powszechnym, jeśli z przepisów wynika, 

że nie ma on obowiązku poddania się okresowej ocenie, lecz wyrazi taką chęć 

poprzez dobrowolne wypełnienie i złożenie w terminie arkusza na warunkach                  

i w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6. 

 

9. Dział Spraw Pracowniczych, na podstawie zarządzenia Rektora ustalającego 

szczegółowy harmonogram oceny, o którym mowa w ust. 6, sporządza                            

i przesyła: 

1) nauczycielom akademickim podlegającym ocenie okresowej indywidualne 

pisma dotyczące złożenia arkusza oceny, 

2) przewodniczącym komisji oceniających wykazy nauczycieli akademickich 

podlegających ocenie w danym roku. 

 

§ 3 

Wyłączenia 

1. Do okresu oceny, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5, nie wlicza się okresu 

nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 
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rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz 

okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.  

 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się oceny z zachowaniem 

zasady proporcjonalności w stosunku do okresu zatrudnienia lub do okresu 

pracy. Nauczyciel może złożyć oświadczenie, że chce być oceniany za cały 

okres oceny, bez uwzględniania zasady proporcjonalności np. gdy w okresie 

urlopu ukazywały się jego publikacje. 

 

3. Nie podlega okresowej ocenie nauczyciel, jeśli w roku, w którym przeprowadzana 

jest ocena w trybie powszechnym, zgodnie z zarządzeniem Rektora, przechodzi 

na emeryturę i złoży stosowne oświadczenie o tym fakcie, z zastrzeżeniem, że                

w przypadku nie przejścia na emeryturę w tym roku podda się ocenie, w trybie 

indywidulanym.  

 

4. W przypadku otrzymania przez nauczyciela oceny negatywnej, następna ocena 

może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 1 roku od oceny. 

  

§ 4 

Arkusz oceny 

1. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się na podstawie wypełnionego                       

i złożonego przez pracownika obowiązującego aktualnie w Uniwersytecie arkusza 

oceny nauczyciela akademickiego, z uwzględnieniem oceny dokonywanej co 

najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie 

wypełniania obowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego. 

Zasady dokonywania oceny przez studentów i doktorantów oraz sposób jej 

wykorzystania zawarte są w zarządzeniu Rektora. 

 

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia wypełnionego arkusza oceny 

wraz z załącznikami do właściwej komisji oceniającej w terminie 14 dni od daty 

upływu okresu oceny. Za złożenie arkusza w wymaganym terminie uważa się 

złożenie arkusza do Komisji osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nadanie listu w placówce 

pocztowej w terminie przewidzianym na złożenie arkusza oceny oznacza złożenie 

go w terminie. 

 

3. Nauczyciel akademicki wypełnia arkusz oceny samodzielnie, z wyłączeniem pól 

przeznaczonych do wypełnienia przez bezpośredniego przełożonego, 

dziekana/prodziekana i właściwą komisję oceniającą. 

 

4. W arkuszu nauczyciel akademicki ma prawo uwzględnić tylko i wyłącznie 

osiągnięcia naukowe, twórcze, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane                            
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w ocenianym okresie, w których występuje jako pracownik Uczelni i dotyczą one 

zajmowanego stanowiska i pełnionej w Uczelni funkcji. 

 

5. W przypadku publikacji w czasopismach naukowych należy podawać wyłącznie 

publikacje, które zostały opublikowane w okresie oceny i z afiliacją Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

 

6. Na końcu arkusza, nauczyciel akademicki składa oświadczenie, że zamieszczone 

dane wraz z załącznikami są zgodne z prawdą oraz że przestrzegał praw 

autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

 

7. Złożenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wypełnionego w całości lub 

części arkusza oceny, jest równoznaczne z brakiem osiągnięć i może skutkować 

oceną negatywną pracy nauczyciela akademickiego.  

 

§ 5  

Czynności komisji 

1. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje komisja oceniająca wydziału. 

 

2. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

niewchodzących w skład wydziałów dokonuje Komisja Oceniająca Uczelni. 

 

3. Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni rozpatruje odwołania od ocen 

dokonywanych przez Komisję Oceniającą Uczelni oraz komisje oceniające 

wydziałów. 

 

4. Komisja, w terminie 1 miesiąca od daty złożenia przez nauczyciela 

akademickiego arkusza oceny, zobowiązana jest do dokonania oceny, 

zapoznania ocenianego pracownika z wynikami oceny i przekazania arkusza 

oceny do Działu Spraw Pracowniczych. 

 

5. Komisja przed przystąpieniem do oceny dokonuje weryfikacji złożonych 

materiałów, w tym wykazanych punktów zawartych w arkuszu uwzględniając 

kryteria określone w statucie oraz innych dokumentach (uchwale Senatu, 

zarządzeniu Rektora). 

 

6. Przewodniczący Komisji dba o przestrzeganie wymagań formalnych dotyczących 

pracy Komisji i złożonych do oceny arkuszy. W powyższym zakresie, jeśli dany 

arkusz posiada braki formalne (np. brak podpisu, załączników, itp.) Komisja 

wzywa składającego arkusz do jego uzupełnienia, skorygowania błędów lub 

innego wyjaśnienia w terminie 7 dni. W przypadku niewywiązania się z 

powyższego zobowiązania arkusz przyjmuje się do oceny zgodnie ze stanem na 
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dzień złożenia, a wykazane błędy i braki uznaje się za nieuzupełnione z wszelkimi 

wynikającymi z tego konsekwencjami.  

 

7. Komisje oceniające mają prawo żądać dodatkowych pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień, a także przedstawienia załączników od składającego arkusz 

nauczyciela akademickiego na poparcie wpisanych w niej osiągnięć. 

 

8. W przypadku zakwestionowania przez Komisję konkretnych wpisów w arkuszu, 

wymagane jest uzasadnienie dokonanej dyskwalifikacji poszczególnych osiągnięć. 

 

9. Na wniosek ocenianego nauczyciela akademickiego, złożony do 

przewodniczącego komisji, w posiedzeniu komisji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 

może brać udział przedstawiciel związku zawodowego, wskazanego przez tego 

nauczyciela. 

 

10. Okresową ocenę wyników działalności (na podstawie złożonego arkusza) 

przewodniczących komisji oceniających wydziałów przeprowadza komisja pod 

przewodnictwem dziekana. 

 

11. Okresową ocenę działalności członków komisji oceniających wydziałów oraz 

komisji oceniającej Uczelni przeprowadzają te komisje – z wyłączeniem udziału 

ocenianego członka. 

 

12. Odwołanie od oceny okresowej członka odwoławczej komisji oceniającej 

rozpatrywane jest z wyłączeniem udziału tego członka. 

 

13. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

§ 6 

Oceny 

1. Przyznana przez Komisję ocena może być pozytywna lub negatywna. 

 

2. Ocenę pozytywną otrzymuje nauczyciel akademicki, który uzyskał wymaganą 

minimalną liczbę punktów określoną przez Senat i spełnił inne wymagania 

dotyczące działalności naukowej zawarte w zarządzeniu Rektora.  

 

3. Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel akademicki, który nie spełnił wymagań,                    

o których mowa w ust. 2. 
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§ 7  

Tryb odwoławczy 

1. Od ocen dokonanych przez wydziałowe komisje oceniające i Komisję Oceniającą 

Uczelni służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do Odwoławczej Komisji 

Oceniającej Uczelni. Odwołanie winno zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów 

w stosunku do dokonanej oceny.  

 

2. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia nauczycielowi 

akademickiemu oceny komisji. Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni 

rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 

 

3. Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy 

albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego. 

 

4. Rozpatrując odwołanie Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni może zwrócić 

się o dodatkowe pisemne lub ustne wyjaśnienia do ocenianego pracownika oraz 

przewodniczącego Komisji, która oceniła danego nauczyciela. Odwoławcza 

Komisja Oceniająca Uczelni może też zwrócić się o opinię do innych osób, które 

merytorycznie mogą ustosunkować się do rozpatrywanej sprawy. W powyższym 

przypadku termin na rozpatrzenie odwołania może ulec przedłużeniu, o czym 

informuje się odwołującego pracownika i właściwą Komisję. 

 

5. Rozstrzygnięcie Odwoławczej Komisji Oceniającej Uczelni jest ostateczne i nie 

podlega dalszemu zaskarżeniu. Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem wpisuje 

się we właściwym miejscu w arkuszu oceny i nie wymaga ono sporządzania 

odrębnego dokumentu. 

§ 8 

Przechowywanie arkuszy 

1. Po zakończonej ocenie właściwe komisje oraz Odwoławcza Komisja Oceniająca 

Uczelni przekazują do Działu Spraw Pracowniczych wszystkie arkusze 

pracowników. Arkusze przechowywane są w aktach osobowych pracowników. 

2. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, załączniki do arkusza oceny zwracane 

są nauczycielowi, który je przedłożył, po zapoznaniu się przez niego z wynikami 

oceny. 

3. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, załączniki przedłożone wraz                         

z arkuszem oceny, zwracane są nauczycielowi po terminie, w którym mógł się 

odwołać do Odwoławczej Komisji Oceniającej Uczelni lub po rozstrzygnięciu 

złożonego odwołania przez Odwoławczą Komisję Oceniającą Uczelni.  
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§ 9 

Przepisy końcowe 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odwoławcza Komisja Oceniająca 

Uczelni, rozpatrująca odwołania od ocen komisji oceniających wydziałów i Komisji 

Oceniającej Uczelni, może odstąpić od postanowień Regulaminu na korzyść 

ocenianego nauczyciela akademickiego.  

 

2. We wszystkich kwestiach związanych z prowadzonymi postępowaniami                         

w sprawach okresowych ocen nauczycieli akademickich, które nie są uregulowane 

w ustawie, statucie, uchwale Senatu i niniejszym regulaminie decyduje                             

i rozstrzyga Rektor.  


