
Uchwała Nr 11/2020 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o trybie 

przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich  

w roku 2020 

 

 

Na podstawie art. 255 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) w związku  

z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 70/2018 Senatu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 

119/2017 w sprawie ustalenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje się tryb przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich  

w roku 2020, określony w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Tryb przeprowadzenia oceny okresowej, o którym mowa w § 1 zostanie wprowadzony 

zarządzeniem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie po zasięgnięciu 

opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

 Rektor PUM 

    Przewodniczący Senatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 11/2020 

z dnia 18 marca 2020 r. 

 

Tryb przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich  

w roku 2020 
 

§1 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej w oparciu o kryteria 

ustalone Uchwałą Nr 70/2018 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 119/2017 w sprawie 

ustalenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

2. Ocena obejmuje okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed 

dniem wejścia w życie ustawy dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) do 30 kwietnia 2020 r.   

 

§2 

1. Oceny okresowej nauczycieli akademickich, o której mowa w §1, dokonują wydziałowe 

komisje oceniające. Na wydziale może zostać powołana więcej niż jedna komisja 

oceniająca. 

2. Wydziałową komisję oceniającą powołuje rektor na wniosek dziekana. W skład komisji 

wchodzą: 

1) przewodniczący - dziekan lub inna wyznaczona przez niego osoba, 

2) co najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy, 

3) co najmniej 2 nauczycieli akademickich pochodzących z grona pozostałych 

nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy. 

3. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej. 

 

§3 

1. Właściwą do dokonania oceny nauczyciela akademickiego jest komisja tego wydziału, na 

którym zlokalizowana jest jednostka, w której zatrudniony jest dany nauczyciel 

akademicki. 

2. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Głównej dokonuje 

wydziałowa komisja oceniająca Wydziału Medycyny i Stomatologii. 

 

§4 

1. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego wydziałowa komisja oceniająca 

bierze pod uwagę ocenę wystawioną nauczycielowi akademickiemu przez kierownika 

jednostki naukowo-dydaktycznej, w której jest on zatrudniony. 

2. W przypadku wystawienia nauczycielowi akademickiemu przez kierownika jednostki,             

ogólnej oceny negatywnej, przewodniczący wydziałowej komisji oceniającej zaprasza na 

posiedzenie komisji ocenianego nauczyciela akademickiego oraz jego kierownika. 

3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania 

obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawianą przez studentów  



i doktorantów za okres objęty oceną nauczyciela akademickiego. Ocenę studentów  

i doktorantów ustala się na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród studentów 

i doktorantów wydziału.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na posiedzenie wydziałowej komisji 

oceniającej przewodniczący może zaprosić przewodniczącego parlamentu studentów lub 

osobę delegowaną przez niego spośród członków parlamentu studentów. 

 

§5 

1. Nauczyciel akademicki oceniany jest w zakresie kryteriów, o których mowa  

w §1 ust. 1, według następującej skali ocen: „pozytywna” lub negatywna”.  

2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki otrzymuje ocenę 

ogólną według skali, o której mowa w ust.1. 

3. Decyzję dotyczącą oceny komisja podejmuje w drodze głosowania. W przypadku        

równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

4. Warunkiem otrzymania ogólnej oceny pozytywnej jest uzyskanie przez nauczyciela 

akademickiego, zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym co najmniej 

pozytywnej oceny w działalności naukowej i w działalności dydaktycznej, a nauczyciela 

zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym co najmniej pozytywnej oceny w działalności 

dydaktycznej. 

5. Wystawienie nauczycielowi oceny negatywnej w poszczególnych osiągnięciach wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 

 

§6 

1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu przedstawiona przez 

dziekana lub kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej. 

2. Od oceny dokonanej przez wydziałową komisję oceniającą służy nauczycielowi 

akademickiemu odwołanie do rektora. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi 

akademickiemu oceny komisji. O możliwości i terminie wniesienia odwołania należy 

poinformować osobę ocenianą. 

4. Rektor rozpoznaje odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania. 

W przypadku ogólnej oceny negatywnej wystawionej przez wydziałową komisję 

oceniającą rektor przed wydaniem decyzji w sprawie oceny może wysłuchać ocenianego 

nauczyciela.    

5. Rektor utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się 

nauczyciela akademickiego.  

 

§7 

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących oceny okresowej nauczycieli akademickich  

w zakresie przesunięcia terminu dokonania oceny okresowej, sposobu oceniania oraz organu 

odwoławczego: 

1) nie stosuje się zapisów ankiet, stanowiących załączniki do Uchwały Nr 70/2018, 

dotyczących możliwości wystawienia oceny „wyróżniającej”, 

2) ilekroć w ankietach, o których mowa w pkt. 1, mowa jest o senackiej komisji ds. 

oceny nauczycieli akademickich należy przez to rozumieć rektora, 

3) część IV ankiet, o których mowa w pkt. 1, wypełnia rektor.  


