ZARZĄDZENIE Nr 8/2019
Rektora Gdańskiej Szkoły Wyższej
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie kryteriów oceny okresowej, trybu i podmiotu dokonującego
ocen okresowych nauczycieli akademickich
Działając na podstawie art. 128 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20
lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 4 pkt 8 Statutu, po
zasięgnięciu opinii Senatu oraz Samorządu Studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, zarządza
się co następuje.

§1
1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie okresowej, w
szczególności w zakresie wykonywania obowiązków oraz przestrzegania
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności
przemysłowej. Ocena okresowa przeprowadzana jest na zasadach określonych
niniejszym Zarządzeniem.
2. Ocena okresowa jest dokonywana co cztery lata lub na wniosek rektora lub
dziekana.
3. 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.
4. W przypadku, jeśli termin przeprowadzenia oceny okresowej nauczyciela
akademickiego przypada na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
spowodowanej chorobą, to oceny okresowej dokonuje się po powrocie nauczyciela
akademickiego do pracy.
5. Warunkiem przeprowadzenia oceny jest co najmniej roczne zatrudnienie
pracownika w uczelni, zaś okres oceniania nie może być krótszy niż jeden rok.
§2
1. Ocenie okresowej nauczyciela akademickiego podlega działalność naukowa,
dydaktyczna, organizacyjna na rzecz uczelni, stałe podnoszenie kompetencji
zawodowych oraz przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a także o własności intelektualnej.

2. Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim
oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełnienia przez niego
obowiązków związanych z kształceniem, którą uwzględniana jest przy ocenie
okresowej nauczyciela akademickiego. Oceny dokonywane są przez studentów w
ankietach przeprowadzanych po zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych w całym
okresie podlegającym ocenie.
3. Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego uwzględnia się
również oceny dokonywane co najmniej raz w roku akademickim przez dziekana
wydziału, na którym nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne.
4. Do przeprowadzania ocen dokonywanych przez studentów i dziekanów
zastosowanie mają ankiety według wzorów ustalonych w Wewnętrznym systemie
podnoszenia jakości kształcenia.
§3
1. Do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich ustala się kryteria
oceny okresowej, wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wprowadza się formularz oceny okresowej dla nauczycieli akademickich według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§4
1. Ocena ma charakter opisowy. Nauczyciel akademicki może uzyskać ocenę:
a) pozytywną,
b) negatywną.
2. Ocenę pozytywną otrzymuje nauczyciel akademicki, który uzyskał ocenę
pozytywną we wszystkich ocenianych obszarach właściwych dla zajmowanego
przez niego stanowiska w danej grupie:
a) pracownik zatrudniony w grupie pracowników badawczych – ocena z
działalności naukowej i organizacyjnej,
b) pracownik zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych –
ocena z działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
c) pracownik zatrudniony w grupie pracowników dydaktycznych – ocena z
działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
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3. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicku może uzyskać ocenę
pozytywną, jeżeli uzyskał ocenę negatywną w jednym z ocenianych obszarów, z
wyjątkiem:
a) działalności naukowej w przypadku pracowników zatrudnionych w grupie
pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
b) działalności dydaktycznej w przypadku pracowników zatrudnionych w grupie
pracowników dydaktycznych.
4. Kolejną ocenę nauczyciela akademickiego, który otrzymał ocenę negatywną,
przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od dnia
zakończenia poprzedniej oceny.
§5
1. Okresowych ocen nauczycieli akademickich dokonują zespoły oceniające.
2. W skład Zespołu Oceniającego nauczycieli akademickich reprezentujących
dziedziny nauki z obszaru nauk społecznych i humanistycznych wchodzą:
a) Dziekan Wydziału Nauk Społecznych jako przewodniczący Zespołu,
b) trzech członków Zespołu powołanych przez Dziekana Wydziału Nauk
Społecznych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w GSW jako
podstawowym miejscu pracy,
3. W skład Zespołu Oceniającego nauczycieli akademickich reprezentujących
dziedziny nauki z obszaru nauk technicznych wchodzą:
c) Dziekan Wydziału Nauk Inżynierskich jako przewodniczący Zespołu,
d) trzech członków Zespołu powołanych przez Dziekana Wydziału Nauk
Inżynierskich spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w GSW jako
podstawowym miejscu pracy,
4. Członek Zespołu Oceniającego podlega wyłączeniu od udziału w pracach zespołu
na czas jego oceny.
5. Członek Zespołu Oceniającego podlega wyłączeniu od udziału w pracach zespołu
na czas oceny małżonka oraz osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe, pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego
stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
§6
1. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje odpowiedni Zespół Oceniający, o
którym mowa w § 5 na podstawie:
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a) arkusza oceny okresowej wypełnionego przez nauczyciela akademickiego,
b) oceny dziekana wydziału, na którym nauczyciel prowadzi zajęcia,
c) informacji w wynikach hospitacji przeprowadzonych w ocenianym okresie
przez dziekana lub osobę przez niego upoważnioną,
d) oceny studentów w zakresie wypełniania przez nauczycieli akademickich
obowiązków związanych z kształceniem.
2. Nauczyciel akademicki przedkłada dokumentację właściwemu dziekanowi w
wyznaczonym przez niego terminie. O wyznaczonym terminie złożenia arkusza
oceny okresowej dziekan zawiadamia pracownika drogą mailową, nie później niż
na czternaście dni przed upływem terminu. W przypadku usprawiedliwionej
nieobecności nauczyciela akademickiego spowodowanej chorobą termin złożenia
arkusza oceny okresowej ulega zawieszeniu na czas tej usprawiedliwionej
nieobecności.
3. Złożenie przez nauczyciela akademickiego w wyznaczonym terminie arkusza
oceny okresowej należy do podstawowych obowiązków pracownika.
§7
1. Zespół Oceniający wystawia odrębne oceny cząstkowe w zakresie działalności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej , a następnie ostateczną ocenę okresową.
2. O podjętej decyzji w przedmiocie wyniku oceny okresowej przewodniczący
Zespołu Oceniającego powiadamia na piśmie zainteresowanego oraz jego
bezpośredniego przełożonego.
3. Decyzja o negatywnym wyniku oceny okresowej wymaga pisemnego
uzasadnienia. Decyzję innego rodzaju uzasadnia się na wniosek zainteresowanego
lub jego bezpośredniego przełożonego.
§8
4. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia.
5. Odwołanie może złożyć zainteresowany, a także bezpośredni przełożony
ocenianego nauczyciela akademickiego.
6. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego lub bezpośredniego
przełożonego wysłuchuje wyjaśnień zainteresowanego lub bezpośredniego
przełożonego. Rektor może również zasięgnąć opinii innych osób.
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7. Rektor po rozpatrzeniu odwołania utrzymuje w mocy lub zmienia wynik oceny
okresowej. Decyzja rektora jest ostateczna.
§9
1. Pierwsza ocena okresowa nauczycieli akademickich według zasad określonych
niniejszym Zarządzeniem odbędzie się w 2020 r. i obejmie okres od 2016 r. do
2019 r.
2. W ocenie okresowej w 2020 r. bierze się pod uwagę oceny studentów i dziekanów
z lat akademickich: 2015/16, 2016/17, 2017/19, 2018/19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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