REGULAMIN OCENY
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ZATRUDNIONYCH
W AKADEMII POMORSKIEJ

Senatu
z dnia 29

r.)
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REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ZATRUDNIONYCH

W niniejszym dokumencie:
 terminem Ustawa okre lono ustaw




z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o

terminem
392),
terminem Statut okre
ty
nr R.000.39.19 z dnia 29.05.2019 r.,
terminem Regulamin okre lono Regulamin oceny nauczycieli akademickich
§1

1.
kademii Pomorskiej w
115 Ustawy i § 106 ust. 2 Statutu oraz przestrzegania przepisów o prawie
2.
3. Podstawowy cel oceny nauczycieli akademickich stanowi stymulowanie ich rozwoju
naukowego, organizacyjnego, dydaktycznego oraz motywowanie do podnoszenia
4. Ocenie nie podlega nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Pomorskiej w
5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii
etacie podlegaj

na drugim

§2
Do dokonywania oceny nauczycieli akademickich uprawnione s komisje oceniaj ce
wyszczególnione w § 121 ust. 1 Statutu
-6 Statutu.
stanowiskach badawczych lub badawczoProrektor ds. nauki. W
kademickich zatrudnionych na
Senatu. Przewodnicz cym UKOD jest P
wchodz profesorowie lub profesorowie Uczelni wybrani przez Rady Instytutów
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(po j
profesorowie Uczelni wskazani przez kierowników samodzielnych Katedr (po
Komisj

W jej

tytutu) oraz profesorowie lub
profesorowie Uczelni wskazani przez kierowników samodzielnych Katedr (po

§3
Zgodnie z § 107 Statutu poszczególne komisje oceniaj ce dokonuj oceny
nast puj cych nauczycieli akademickich:
1. UKOB dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach
badawczych i badawczo-dydaktycznych: profesorów, profesorów Uczelni,
adiunktów i asystentów.
2. UKOD dokonuje oceny nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych:
lektorów i instruktorów.
3. Przy dokonywaniu oceny nauczycieli akademickich, komisje wymienione w § 2 ust.
1-2 Regulaminu, mog zasi ga opinii ekspertów spoza Akademii Pomorskiej w
.
komisje wymienione w § 2 ust. 1-2 Regulaminu.
§4
1. Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy oceny okresowej nauczycieli akademickich
-2 Regulaminu
lata lub na wniosek Rektora.
2.

odpowiednio okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. 4. W
opie
urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia
okresowej ul
5. Termin przeprowadzenia oceny powinien umo liwi rozwi zanie stosunku pracy z
ko cem semestru, z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku uzyskania
6
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2 lub § 14 ust. 1 Regulaminu dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, § 14 ust. 2 Regulaminu
dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych oraz
§ 15 ust. 1 i § 16 ust. 1 Regulaminu dla wszystkich nauczycieli akademickich.
7. Zgodnie z brzmieniem
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
Prawo o Szkolnictwie
.
§5
1. Kierownik Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych sporz dza list nauczycieli akademickich
podlegaj
Rektorowi.
2. Rektor w terminie do 15 stycznia ka dego roku przekazuje listy nauczycieli
akademickich podlegaj cych ocenie okresowej kierownikom jednostek
organizacyjnych i przewodnicz cym odpowiednich komisji oceniaj cych.
3. Terminy posiedze komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych
na odpowiednich stanowiskach musz
by
wyznaczone w terminach
uwzgl dniaj cych wymogi okre lone w § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu.
§6
Oceny okresowej nauczycieli akademick
cych funkcje przewodnicz cych
komisji, o których mowa w § 121 ust. 1-2 Statutu przeprowadza UKOB pod
przewodnictwem nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora

§7
na podstawie danych zawartych w arkuszach oceny zatwierdzonych przez Senat
Akademii
nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Podstaw oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach
badawczych i badawczo-dydaktycznych s obowi zki wymienione w art. 115 ust. 1
pkt. 2studentó
podnoszenie kompetencji zawodowych) Ustawy

czniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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ch zatrudnionych na stanowiskach
2 (uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni oraz
podnoszenie kompetencji zawodowych) Ustawy
podnoszenia kompetencji zawodowych wraz ze wzorem arkusza oceny zawarto w
Regulaminu.
4. Zgodnie z § 120 ust. 3 Statutu przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela
zków dydaktycznych,
komisje o których mowa w § 121 ust. 1 Statutu oraz § 3 ust. 1-2 Regulaminu,
uwzgl dniaj
ocen
studentów/doktorantów.
mestralnych lub ocena roczna dokonywana
poprzedniej oceny okresowej lub, w przypadku oceny rocznej, w ostatnich latach
akademickich
ch
, w którym prowadzono
6. Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich przez studentów i
§8
1. Arkusz oceny zawiera informacje dotycz
ci nauczyciela
akademickiego w ocenianych obszarach oraz opinie sporz dzone przez jego
onych i jest podstaw do przyj
oceny ko cowej.
2
ci naukowej/artystycznej, dydaktycznej, organizacyjnej oraz
ci wraz z jej punktacj (punkty IIA-IID

cych

kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest oceniany nauczyciel
3

§ 10 ust. 1 Regulaminu.
4. W przypadku potrzeby przedstawienia przez nauczyciela akademickiego istotnych
autoreferat.
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5
wydruku
Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w
6. Nieusprawiedliwione niedostarczenie w wyznaczonym terminie arkusza oceny
skutkuje tym, e nauczyciel akademicki za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji
§ 32 ust. 1 Regulaminu pracy w Akademii
. Ukaranie
znaczne z uzyskaniem przez niego
7. Podanie przez nauczyciela akademickiego w arkuszu oceny nieprawdziwych
tyki akademickiej, prawa autorskiego i
stanem
faktycznym Rektor kieruje wniosek o rozpatrzenie sprawy do Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej.
§9
Ocena nauczyciela akademickiego jest czteroetapowa:
wynik oceny
arkusz oceny o wynik hospitacji.
dz
erownika jednostki organizacyjnej

do podnoszenia kompetencji zawodowych, a

5. W sytuacji gdy rodzaj stanowiska, na którym jest zatrudniony nauczyciel
(art. 115 ust. 1-2 Ustawy; § 106 ust. 1-2 Statutu oraz § 7 ust. 2-3 Regulaminu)

§ 10
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eniaj
oceny, w przypadku w tpliwo ci, mog

za

da

od ocenianego nauczyciela
i.



3.

negatywna,
pozytywna.

nauczyciela akademickiego
pozytywnej:
1)
stentów lub adiunktów zatrudnionych na
stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym (§ 12 Regulaminu),
2)
na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym (§ 13 Regulaminu),
3) za dzia
badawczo-dydaktycznych, na stanowiskach dydaktycznych lub dla
pracowników zatrudnionych na drugim etacie (§ 14 Regulaminu),
4)
(§ 15 Regulaminu),
5)
(§ 16
Regulaminu).
maksymalnie jeden
1) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku badawczym w
kompetencji zawodowych,
2) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku badawczodydaktycznym
3) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku dydaktycznym w
kompetencji zawodowych.
Regulaminu.
§ 11
ocenianego nauczyciela oraz kierowników ich
przede wszystkim rodzaj
, Jednostka ogólnouczelniana).
Regulaminu, jest Kierownik
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5
6

jednostkach ogólnouczelnianych jest Prorektor ds
katedr i jednostek ogólnouczelnianych jest Rektor.
samodzielnych

katedr

i

tutów P
jednostek ogólnouczelnianych

Prorektorowi

ds.

§ 12
1. W przypadku asystentów lub adiunktów zatrudnionych na stanowisku badawczym
lub badawczo-dydaktycznym warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za
:
1) publikowanie w ocenianym okresie:

wie art. 267 ust. 2 pkt.
2 Ustawy
opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie
czasopism,
albo
b) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie
tych
art. 267 ust. 2 pkt 2. Ustawy
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w
wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa
albo
muzyczne).
-rozwojowej w postaci:
a

/kierownika lub

prac rozwojowych, finansowanego w trybie konkursowym zgodnie § 22 ust. 1, p.
1-4
, zwanego dalej projektem badawczym uzyskanym w
Akademii Pomorskiej
lub w innej uczelni w ramach konsorcjum z
jednostce, w którym nauczyciela Akademii Pomorskiej

iono

albo
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jednego
zgodnie § 22 ust. 1, p. 1-4

, realizacji

jest pisemne potwierdzenie kierownika projektu o udziale nauczyciela
akademickiego w pracach nad tworzeniem wniosku oraz planowanym udziale
nauczyciela w realizacji projektu po uzyskaniu finansowania),
albo
albo
badawczego lub badawczo-

w
,

albo
naukowych
-techniczne lub nagrody Prezesa Rady
naukowo-

.

albo
f)
trybie konkursowym przez MNiSW

wanego w

2. Dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktyc
1 pkt. 1 publikacji, która sumarycznie w
lub nauk medycznych i nauk o
zdrowiu 120 pkt (asystent) i 160 pkt (adiunkt)
czterech
(adiunkt)
pu

),

czterech

80 pkt (asystent) i 120 pkt

1 pkt. 1 publikacji, która sumarycznie w ocenianym
lub nauk medycznych i nauk o
zdrowiu 240 pkt (asystent) i 320 pkt (adiunkt)
czterech
(adiunkt)

czterech

160 pkt (asystent) i 240 pkt

),
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c) w dzie
publikacjach
5. W

.

jeden

nie jest obligatoryjne.
7. W przypadku oceny negatywnej asystentów i
naukowej oce
negatywna.
§ 13
1. W przypadku profesorów Uczelni i profesorów zatrudnionych na stanowisku
badawczym lub badawczo-dydaktycznym warunkiem uzyskania oceny
jest
1) publikowanie w ocenianym okresie:
a)

:

zamieszczonych w wyk
2 Ustawy
opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie
czasopism,
albo
b) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie
art. 267 ust. 2 pkt. 2 Ustawy
naukowych takic
monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w
wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa
albo
c) autorstwo lub wykonanie
-rozwojowej w postaci:
/kierownika lub
prowadzenia prac rozwojowych, finansowanego w trybie konkursowym
zgodnie § 22 ust. 1, p. 1badawczym uzyskanym w Akademii Pomorskiej
w innej uczelni
w ramach konsorcjum z
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projekcie realizowanym w innej jednostce, w którym nauczyciela Akademii
Pomorskiej
zlecenia),
albo

dwóch

zgodnie § 22 ust. 1, p. 1-4

, realizacji

wymagane jest pisemne potwierdzenie kierownika projektu o udziale
nauczyciela akademickiego w pracach nad tworzeniem wniosku oraz
planowanym udziale nauczyciela w realizacji projektu po uzyskaniu
finansowania),
albo
c)
albo
d)

eksperckich,

-dydaktycznego o

albo
e)
naukowych
-techniczne lub nagrody Prezesa Rady

doctor

naukowo-

honoris causa
albo
trybie konkursowym przez Ministerstwo Nauki i Szkol

wanego w

2. Dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczo1 pkt. 1 publikacji, która sumarycznie w
zdrowiu

200

pkt

lub nauk medycznych i nauk o
czterech
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b) w dzied
czterech

160 pkt
),

3. Dla nauczycieli zatrudnionych na
1 pkt. 1 publikacji, która sumarycznie w ocenianym
400 pkt z jednoczesnym uzyskaniem
310 pkt z jednoczesnym
),
c) w dziedzinie sztuki czterokrotnego a
publikacjach
.
5. W przypadku oceny okresowej n
nie jest obligatoryjne.
badawczego od strony formalnej potwierdza Biuro Nauki lub Biuro Funduszy
7. W przypadku oceny negatywnej profesorów Uczelni lub profesorów w obszarze
mus
negatywna.
§ 14
1. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na stanowisku badawczo-dydaktycznym
warunkiem
uzyskania oceny pozytywnej
wynikiem pozytywnym oceny dokonywanej przez studentów lub doktorantów w
dowolnie wybran

które w
.
2. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na stanowisku dydaktycznym warunkiem
uzyskania oceny pozytywnej
pozytywnym oceny dokonywanej przez studentów lub doktorantów w anonimowej
ankiecie oraz hospitacji systemowej oraz dodatkowo, obligatoryjny
:
a) w co najmniej dwóch
lub dedykowane podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli
akademickich;
lub
b)
ocenianym okresie projektu dydaktycznego, edukacyjnego lub dedykowanego
podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich;
lub
potwierdzonych przez Biuro Promocji;
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dydaktycznej. Dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych
20
pkt. (asystent
), 30 pkt. (adiunkt), 40 pkt.
(profesor Uczelni i profesor).
Erasmus+

cyklicznych

dla

naukowego, na któr
konkursowym. Za projekt dedykowany podnoszeniu kompetencji zawodowych
lub
.
pojedynczej
imprezy popularnonaukowej w ramach Festiwalu Nauki Lub innego festiwalu
naukowego.
hospitacji
interwencyjnej
nierzetelne wykonywanie obowi

anonimowej ankiety lub wyników hospitacji systemowej.
6. W przypadku
akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych ocena ko cowa
musi by negatywna.
ocenianego okr
podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich nie jest
obligatoryjne.
1. Warunkiem

do u

§ 15

10 punktów.

które w

ocenianego okresu.
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§ 16

1. Warunkiem

iach,
które w ocenianym
3 punktów w przypadku nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczodydaktycznych oraz co najmniej 6 punktów w przypadku nauczycieli
zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych.
na danym stanowisku parametry z
ocenianego okresu.
§ 17
2.

jednostki organizacyjnej, w której oceniany nauczyciel pracuje.
eli akademickich, odpowiednio
zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz
orga
perspektywy

dalszego rozwoju

(odpowiednio naukowego, dydaktycznego,
szenia kompetencji
zawodowych) ocenianego nauczyciela.
isji.
akademickiego.
ocenia

ceny.
7. W przypadku odmowy podpisania przez nauczyciela akademickiego potwierdzenia

§ 18
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1. Zgodnie z art. 128, ust. 8 Ustawy oraz § 12 ust. 5 Statutu w przypadku ostatecznej
udniony
na innym stanowisku.
2. Rektor zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez
nauczyciela akademickiego ostatecznej oceny negatywnej.
3. Rektor zgodnie z art. 123 ust. 2 Ustawy
pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez niego dwóch
kolejnych ostatecznych ocen negatywnych.
uwzgl
kierownik katedry, kier

6.

wskazani przez P
przez P
kompetencji zawodowych nauczyciela akademickiego zamieszczony w arkuszu
oceny nie podlega utajnieniu.
§ 19
1. Zgodnie z § 120 ust. 4 Statutu od wyniku oceny okresowej nauczycielowi
akad
14 dni od przedstawienia nauczycielowi akademickiemu wyniku oceny okresowej

sprawy.
3. Ocena ustalona przez
§ 20
1. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów
oraz

§ 21
gulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w
-3.
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§ 22
Statucie i w Regulaminie, rozstrzyga OKO.
§ 23
1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich jest elementem dobrowolnego,
dotyczy nauczycieli akademickich, dla których Akademia Pomorska
jest
podstawowym miejscem pracy zatrudnionych na stanowiskach badawczych,
badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych.
3. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczodydaktycznym
m systemie
Regulaminu dla asystentów i adiunktów
oraz § 13 ust. 2 Regulaminu dla profesorów Uczelni i profesorów.
4. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku dydaktycznym
Regulaminu.

systemu motywacyjnego.
5. W ramach funkcjonowania dobrowolne

obs

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, w wybranej grupie
nauczycieli.

ów

zatrudnionych na porównywalnym stanowisku i realiz
warunkach.
8. Dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczopracowników
samodzielnych
(profesorów
niesamodzielnych (adiunktów i asystentów)

i

profesorów

Uczelni)

i
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r., w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (w
przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i
9. Dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych referencyjne
na jednostki organizacyjne, w których ich zatrudniono.
§ 24
w ocenianych na danym stano

Suma
punktów
uzyskanych w
danym
obszarze

0,71 
1,00

Referencyjna

1,01 
1,30

X > 1,31

punktacji (X)

Ranga
punktow
a

2 pkt.

3 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

3. KWP dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-

1) Przy ustalaniu KWP nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczych

𝑲𝑾𝑷 = 𝟎, 𝟕 ⋅ 𝑵 + 𝟎, 𝟐 ⋅ 𝑶𝑹 + 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝑲𝒁
gdzie:
KWP
N
OR
KZ

kompetencji zawodowych

organizacyjnej

2) Przy ustalaniu KWP nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczo-

𝑲𝑾𝑷 = 𝟎, 𝟓 ⋅ 𝑵 + 𝟎, 𝟐 ⋅ 𝑫 + 𝟎, 𝟐 ⋅ 𝑶𝑹 + 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝑲𝒁
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gdzie:
KWP
N
D
OR
KZ

kompetencji zawodowych

𝑲𝑾𝑷 = 𝟎, 𝟓 ⋅ 𝑫 + 𝟎, 𝟑 ⋅ 𝑶𝑹 + 𝟎, 𝟐 ⋅ 𝑲𝒁
gdzie:
KWP
D
OR
KZ
4.

Podczas

kompetencji zawodowych

ogólnouczelnianej

procedury

dydaktycznej

obliczania

poszczególnych

KWP

podnoszeniem kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich za okres
procedury.

punktacji

𝒁=

𝟒𝟖 ⋅ 𝑷𝑲𝑻
𝑨

gdzie:
Z
dydaktycznej (D), organizacyjnej (OR), podnoszenia kompetencji
zawodowych (KZ)
PKT A -

1
3
5
9
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nauczycieli akademickich, zatrudnionych odpowiednio na stanowiskach
badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych ustala Rektor po

Akademii
o przeprowadzenie dodatkowej procedury wyznaczania KWP, w terminie nie
referencyjnych w

dobrowolnym systemie motywacyjn
motywacyjnej.
§ 25
1. Regulamin oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pomorskiej

R.000.20.18 Senatu Akademii Pomorskiej

ty

§ 26
1.
przez nauczyciela zatrudnionego na stanowisku badawczym lub badawczodydaktycznym od
odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 nie dotyczy
ocen nauczycieli akademickich przeprowadzonych do 31 grudnia 2021 r. W
przypadku ocen przeprowadzonych do 31 grudnia 2021 r. warunkiem uzyskania
sprecyzowanych odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt. 1 oraz § 13 ust. 1 pkt. 1 oraz
uzyskanie 50% wymaganych punktów za publikacje naukowe, których poziomy

2.
nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym od obligatoryjnego
uczestnictwa
w
projektach
dydaktycznych
lub
edukacyjnych
lub
uczestnictwa w projektach promocyjnych na rzecz Akademii Pomorskiej nie
dotyczy ocen nauczycieli akademickich przeprowadzonych do 31 grudnia 2021
roku. W przypadku ocen przeprowadzonych do 31 grudnia 2021 roku warunkiem
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zatrudnionych na stanowisku badawczo-dydaktycznym.
3. Do okresu pierwszej oceny wprowadzonej usta

o

branych jest pod

MEiN z dnia 18 lutego 2021
r.) i starej punktacji czasopism (Komunikat MNiSW z dnia 26.01.2017 r. Wykaz
likowanych
wykazów za lata 2013-2016).
Dodatkowo, zgodnie z art. 255 ustawy

Prawo

o

ocenia
lnej oceny

podstawowym okresie oceny. Uzyskane punkty dodajemy do punktów z
podstawowego okresu oceny.

a)
I
b)
dnia ostatniej oceny.
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4.
zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w podstawowym okresie oceny
5.
dydaktycznego

na badawczo-

ocenie
-dydaktycznego na dydaktyczne lub z
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