
   
 

   
 

 
ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr R.0211.65.2021 

z dnia 1 października 2021 roku 

           w sprawie 

zasad przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie w 2021 roku 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 128 oraz art. 51 b ust. 5. pkt 1 ustawy Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) (dalej jako: Ustawa) 
w związku z art. 255 ust. 2 i art. 324 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) oraz § 59 oraz 
§ 118 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w związku z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363) oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464), po zasięgnięciu opinii Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, związków zawodowych, samorządu studenckiego 
oraz samorządu doktorantów, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

Zarządzenie wprowadza zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzanej w 2021 roku w związku z: 

a) brakiem możliwości dokonania okresowych ocen nauczycieli akademickich w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania polskich uczelni wyższych, w tym 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 
roku,  

b) obowiązkiem dokonania oceny okresowej do końca 2021 roku jako poprzedzającego 
rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej przypadającej na 2022 
rok. 

 

§ 2 

1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem Rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności 
w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 Ustawy oraz 
przestrzegania prawa autorskiego, praw pokrewnych i prawa własności przemysłowej, na 
zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu.  

2. Nauczyciel akademicki ma obowiązek poddawać się ocenie okresowej zgodnie 
z zasadami oceniania pracowników Uczelni określonymi w stosownym zarządzeniu 
rektora.  

3. Ocena okresowa jest dokonywana obligatoryjnie co najmniej raz na cztery lata 
z zastrzeżeniem ust. 4–6 i dotyczy wszystkich grup nauczycieli akademickich.  



   
 

   
 

4. Pierwsza ocena okresowa może być dokonana względem nauczyciela akademickiego 
zatrudnionego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez co najmniej 12 
(dwanaście) miesięcy.  

5. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa przeprowadzana jest nie 
wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 
Przez dzień zakończenia poprzedniej oceny należy rozumieć dzień zapoznania się przez 
nauczyciela akademickiego z oceną komisji oceniającej lub (w przypadku odwołania) 
zapoznania się z decyzją Rektora. 

6. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 
urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, 
urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby 
wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu 
o czas tej nieobecności.  

7. Nauczyciel akademicki, który w okresie od ostatniej oceny okresowej zmieniał grupę 
pracowniczą lub stanowisko jest oceniany w grupie zgodnej ze stanem zatrudnienia na 
dzień 31 grudnia każdego roku objętego oceną z przedziału od 2017 do 2020 roku. Ocena 
końcowa jest średnią ocen uzyskanych dla każdego roku z uwzględnieniem grupy i 
stanowiska.  

8. Jeżeli okres oceny okresowej pracownika jest dłuższy niż lata 2017-2020 lub w innych 
uzasadnionych przypadkach komisja dokonująca oceny po analizie może dokonać 
korekty uzyskanej oceny końcowej nauczyciela akademickiego maksymalnie o +/- 0,25 
pkt w zależności od oceny wpływu zmian lub okresu oceny na wynik oceny. Korekta oceny 
wymaga uzasadnienia. 

 

§ 3 

1. Ocena okresowa w 2021 roku obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny 
okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie Ustawy, tj. przed dniem 1 października 
2018 r., a w przypadku nauczycieli akademickich, którzy podlegali ocenie po 
1 października 2018 r. obejmuje okres od ostatniej oceny.  

2. Ocena okresowa, o której mowa w ust. 1 przeprowadzana jest na podstawie 
dotychczasowych kryteriów tj. obowiązujących przed dniem 1 października 2018 r. 
z uwzględnieniem zmian struktury organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie wprowadzonej Regulaminem Organizacyjnym (Załącznik do Zarządzenia 
Rektora nr R.0211.1.2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku z późniejszymi zmianami). 

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk 
zostały określone w oparciu o § 61 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
z 2017 r. (Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyjęty Uchwałą Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 7/2017 z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Statutu z późniejszymi zmianami). 

4. Wzór arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego w 2021 roku – na bazie 
załącznika nr 5 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z 2017 r. 
zaadaptowanego do wymogów Ustawy – zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.  

5. Wzór klucza do arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego w 2021 roku 
zostanie niezwłocznie ogłoszony przez Rektora po jego zaopiniowaniu przez Senacką 
Komisję ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich.  
 

§ 4 

1. Ocenę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora 
Uczelni i wizytującego przeprowadza Senacka Komisja ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich. 



   
 

   
 

2. Oceny pozostałych nauczycieli akademickich (nie wymienionych w ust.1) dokonują 
kolegialne komisje ds. rozwoju kadr badawczych i dydaktycznych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Językowym lub Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu dokonuje właściwa komisja oceniająca powołana ze 
składu rady jednostki.  

4. Skład każdej komisji oceniającej obejmuje co najmniej 7 członków (w tym 
przewodniczącego) zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich.  

5. Rektor powołuje komisje oceniające, o których mowa w ust. 2 i 3 i wskazuje 
przewodniczącego komisji oceniającej. Komisje, o których mowa w ust. 2 powoływane są 
na wniosek Dziekanów.  

6. W czynnościach komisji oceniających, o których mowa w ust. 1 – 3, związanych z oceną 
danego nauczyciela akademickiego nie może brać udziału jako członek lub 
przewodniczący komisji osoba oceniana oraz:  

a) osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w związku małżeńskim lub we 
wspólnym pożyciu z ocenianym;  

b) osoba będąca krewnym lub powinowatym ocenianego do drugiego stopnia 
włącznie; 

c) osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym;   
d) osoba pozostająca z ocenianym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oceny.  
7. Członek komisji oceniającej lub oceniany powinien poinformować przewodniczącego 

komisji oceniającej o wystąpieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie, o których 
mowa w ust. 6.  

8. O wyłączeniu członka komisji oceniającej decyduje przewodniczący komisji oceniającej. 
W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wyłączenie przewodniczącego 
komisji oceniającej, jego obowiązki pełni członek komisji wskazany przez 
przewodniczącego.  

10. W posiedzeniu komisji, o której mowa w ust. 2 i 3, bierze udział bezpośredni przełożony 
ocenianego nauczyciela akademickiego. 

11. Od oceny komisji, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 służy odwołanie do Rektora za 
pośrednictwem Przewodniczącego oceniającej komisji w terminie, o którym mowa 
w § 6 pkt. h). Przewodniczący komisji oceniającej niezwłocznie przekazuje Rektorowi 
opinię w sprawie odwołania wraz z dokumentacją. 

12. Termin wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 11 wynosi 14 dni od dnia 
przekazania odwołania ocenianego nauczyciela akademickiego przez Przewodniczącego 
komisji oceniającej. Rozstrzygniecie Rektora jest ostateczne. 

 
§ 5 

1. Ocenie okresowej podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy, z którymi stosunek pracy 
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie został nawiązany do dnia 10 października 
2020 roku. 

2. Nauczycielowi akademickiemu podlegającemu ocenie zostanie udostępniony system 
Akredytacja do uzupełniania danych na potrzeby wygenerowania arkusza ocen 
okresowych w systemie Akredytacja w 2021 r.  

3. Nauczyciel akademicki ma obowiązek wypełnić dane w systemie Akredytacja do 
wskazanego w § 6 pkt. b) terminu.  

4. Komisja oceniająca dokonuje oceny okresowej na podstawie zgromadzonej 
dokumentacji, w tym dokumentów przedstawionych przez ocenianego nauczyciela 
akademickiego, zgodnie z kryteriami oceniania, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Komisja oceniająca, dokonując oceny nauczyciela akademickiego, w uzasadnionych 
przypadkach zasięga opinii osób niebędących członkami komisji oceniającej. 

6. Nauczyciel akademicki jest uprawniony do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami 
związanymi z jego oceną. 

7. Ocena okresowa zawiera informację o ocenach cząstkowych i ocenie końcowej.  



   
 

   
 

8. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. W Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie stosuje się pięciostopniową skalę oceny: 

a) 4,50-5,00 – ocena wyróżniająca 
b) 3,50-4,49 – ocena bardzo dobra 
c) 2,50-3,49 – ocena dobra 
d) 1,50-2,49 – ocena dostateczna 
e) do 1,49 – ocena negatywna. 

Za ocenę pozytywną uznaje się ocenę końcową wynoszącą co najmniej 1,5. W przypadku 
niższych ocen końcowych ocenę uznaje się za negatywną.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania oceny okresowej w 2021 zawiera Klucz 
do arkusza oceny, podlegający zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Rozwoju 
Zasobów Ludzkich. 

 

§ 6 

Ustala się następujący harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem ocen 
okresowych nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2021 
roku: 

a) do 5 października 2021 roku - sporządzenie przez Dział Zasobów Ludzkich 
i przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych aktualnych wykazów nauczycieli 
akademickich podlegających ocenie w 2021 roku wraz z wskazaniem okresu oceny dla 
każdego z nauczycieli akademickich; 

b) 7 – 18 października 2021 roku – udostępnienie nauczycielom akademickim systemu 
Akredytacja w celu uzupełnienia danych za oceniany okres, które nie są pobierane 
z zasobów informacyjnych Uczelni; 

c) 15 października ogłoszenie Klucza do arkusza oceny i udostępnienie Arkusza oceny 
zawierającego dane wprowadzone do systemu Akredytacja;   

d) od 19 – 26 października 2021 roku dokonanie oceny w arkuszach ocen okresowych 
przez bezpośredniego przełożonego (w systemie Akredytacja); 

e) do dnia 19 listopada 2021 roku przeprowadzenie ocen przez komisje oceniające 
oraz udostępnienie ich wyników w systemie Akredytacja nauczycielom akademickim; 

f) do dnia 29 listopada 2021 roku każdy nauczyciel akademicki ma obowiązek zapoznać 
się z wynikiem oceny okresowej w systemie Akredytacja i potwierdzić ten fakt drukując 
arkusz wraz z oceną komisji i podpisując go; 

g) w przypadku akceptacji oceny podpisany arkusz z oceną komisji należy przekazać do 
Działu Zasobów Ludzkich do 30 listopada 2021 roku; 

h) w przypadku braku akceptacji wyniku oceny konieczne jest złożenie odwołania od 
decyzji komisji oceniającej do 3 grudnia 2021 roku;  

i) Rektor rozpatruje odwołania od oceny okresowej przeprowadzanej w 2021 roku 
w terminie do 31 grudnia 2021 roku. 

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

REKTOR 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 

 


