
 

 

 
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE nr 59/2021 

z dnia 17 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

obejmującej lata 2019 – 2020 

 

Na podstawie art. 128 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm), po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (dalej również „UMFC”), Samorządu Studentów, 

Samorządu Doktorantów oraz działających w UMFC związków zawodowych, zarządzam co 

następuje 

 

§ 1. 

Ustala się procedurę przeprowadzenia w roku 2021 oceny okresowej nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina za okres od 01.01.2019 do 

30.09.2021, zwanej dalej ,,Oceną”. 

 

§ 2. 

1. Celem Oceny jest ustalenie stopnia wypełnienia przez nauczycieli akademickich obowiązków 

przewidzianych na danym stanowisku. 

2. Ocena jest obligatoryjna i dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (dalej zwanym ,,UMFC”) na stanowiskach: 

1) badawczo-dydaktycznych (asystent, adiunkt, profesor uczelni, profesor), 

2) dydaktycznych (lektor, instruktor, wykładowca, starszy wykładowca, docent) 

     niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy. 

 

§ 3. 

1. Oceny nauczycieli akademickich dokonują właściwi dziekani oraz kierownicy katedr. 

2. Nauczyciele akademiccy pełniący funkcje dziekanów i kierowników katedr podlegają 

dodatkowo ocenie Rektora UMFC. 

 

Zarządzenie Rektora 



3. Ocena może być pozytywna albo negatywna. 

4. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu mowa jest o dziekanach, należy przez to rozumieć również 

kierowników kolegiów. 

 

§ 4. 

Podstawowym kryterium Oceny niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy nauczyciela 

akademickiego będącego pracownikiem: 

1) badawczo - dydaktycznym są jego osiągniecia na polu artystycznym i naukowym oraz jego 

praca dydaktyczna w postaci kształcenia studentów lub doktorantów a także uczestnictwo w 

pracach organizacyjnych na rzecz UMFC i podnoszenie kompetencji; 

2) dydaktycznym jest jego praca dydaktyczna w postaci kształcenia studentów lub doktorantów a 

także uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz UMFC i podnoszenie kompetencji. 

 

§ 5. 

1. W celu sprawnego przeprowadzenia Oceny każdy oceniany nauczyciel akademicki zatrudniony 

na stanowisku: 

1) badawczo-dydaktycznym przedłoży wypełnione kwestionariusze 

a) Informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej w latach 2019-2021 (wzór 

dokumentu stanowi Załącznik nr 1), 

b) Informacja o działalności naukowej i artystycznej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 

września 2021 r. (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2) 

2) dydaktycznym przedłoży wypełniony kwestionariusz Informacja o działalności dydaktycznej 

w latach 2019-2021 (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 1).  

2. W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego wynikającej z przebywania na urlopie 

macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 

rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z tytułu 

odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, zobowiązany jest do złożenia go w terminie 

14 dni od daty powrotu do pracy. 

 

 

 

§ 6. 

Przy dokonywaniu Oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania przez niego 

obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów i doktorantów UMFC. Opinia, o której 



mowa w zdaniu poprzednim wyrażona jest na podstawie ankiety, której zasady, tryb 

przeprowadzenia i opracowania określa Rektor UMFC. 

 

§ 7. 

Przy dokonywaniu Oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-

dydaktycznym dotyczącej prowadzonej przez niego działalności artystycznej i naukowej oprócz 

informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 bierze się pod uwagę informacje o działalności 

naukowej i artystycznej w latach 2019 – 2020 złożone przez nauczyciela akademickiego w formie 

ankiet w Dziale Nauka. 

 

§ 8. 

Ocena przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) od dnia 17 listopada 2021 roku właściwe dziekanaty będą ̨ informować nauczycieli 

akademickich o Ocenie; 

2) od dnia 17 listopada 2021 roku nauczyciele akademiccy mogą pobierać kwestionariusze ze 

strony internetowej UMFC – www.chopin.edu.pl. Na życzenie nauczyciela akademickiego 

pracownik dziekanatu jest obowiązany udostępnić mu formularz kwestionariusza w formie 

papierowej; 

3) do dnia 30 listopada 2021 roku wszyscy nauczyciele akademiccy podlegający Ocenie 

zobowiązani są do przekazania do dziekanatów wypełnionych i podpisanych 

kwestionariuszy, o których mowa w § 5 w formie papierowej; 

4) do dnia 10 grudnia 2021 roku dziekani, biorąc pod uwagę opinię studentów i doktorantów, 

o której mowa w § 6 formułują wnioski dotyczące każdej ocenianej osoby i przekazują 

Rektorowi UMFC karty ocen (wzór karty oceny stanowi Załącznik nr 3), przy czym w 

przypadku oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych 

wnioski dotyczące każdej ocenianej osoby formułują również kierownicy odpowiednich 

katedr; za terminowe przekazanie kart ocen odpowiedziani są dziekani; 

5) Rektor UMFC, po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w kartach ocen oraz z opinią 

studentów i doktorantów UMFC formułuje swoje końcowe stanowisko do dnia 31 grudnia 

2021 roku. 

§ 9. 

1. Każdy oceniany nauczyciel akademicki ma prawo do zapoznania się z dotyczącymi go 

wnioskami wydanymi przez kierownika katedry i dziekana zgodnie z § 8 pkt 4. 



2. Dziekan informuje pisemnie nauczyciela akademickiego o otrzymanej przez niego ocenie nie 

później niż do 31 stycznia 2022 r. – informacja przekazywana jest przy użyciu poczty 

elektronicznej na adres w domenie chopin.edu.pl 

3. Nauczyciel akademicki może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 

w ust. 2 wnieść do Rektora odwołanie od wyniku Oceny. 

4. Karty ocen przekazane zostaną do akt osobowych nauczycieli akademickich. 

 

      

               

 

 

  
 

(-) 
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

Rektor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 podpis na oryginale dokumentu 


