
IV 

Zatwierdził do stosowania: 

……………………………… 

data           pieczątka i podpis 

Procedura oceniania kadry nauczycieli akademickich oraz organizacji ich pracy 

Cel: Nadzór nad jakością i warunkami prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz doskonalenie kształcenia na 

Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia 

Podstawa prawna:  Uchwała Senatu WSIU z dnia 25.06.2012 w sprawie USZJK, Statut WSIU z dnia 

29.05.2012,  Regulamin studiów w WSIU z dnia 1.10.2012 

Treść procedury:  

1. W celu nadzoru nad jakością kształcenia dokonuje się oceny dorobku organizacyjnego i naukowego 

wykładowców zgodnie ze statutem. W ocenie tej uwzględniane są: 

a) wyniki hospitacji planowych raz na trzy lata prowadzonych wg potrzeb u nauczycieli 

akademickich z tytułem magistra i doktora ; 

b) wyniki hospitacji interwencyjnych; 

c) ankietyzacja studentów na temat zajęć prowadzonych przez ocenianego nauczyciela 

akademickiego; 

d) analiza dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego;  

e) opinia przełożonych; 

f) inne istotne działania nauczyciela akademickiego. 

2. Analiza dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego dokonywana jest u wszystkich 

nauczycieli akademickich także na podstawie wypełnionego przez nich raz na trzy lata (począwszy 

od roku akademickiego 2012/13) formularza ankiety oceny dorobku organizacyjnego, 

dydaktycznego i naukowego (Załącznik nr 1).  

3. Ocena przekazywana jest Rektorowi, Kanclerzowi i ocenianemu nauczycielowi akademickiemu. 

4. Oceniony nauczyciel akademicki ma prawo do złożenia wniosku o skorygowanie oceny 

po przedłożeniu uzasadnienia. 

5. W uzasadnionych przypadkach, np. przy konieczności przedłużenia umowy nauczycielowi 

akademickiemu zatrudnionemu na umowę o pracę, Rektor/Kanclerz WSIU może zwrócić się do 

Dziekana Wydziału o wcześniejszą ocenę dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego 

nauczyciela akademickiego. 

6. W przypadku negatywnej oceny analizy dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego 

nauczyciela akademickiego dziekan wydziału ma prawo wyciągnąć konsekwencje w stosunku do 

nauczyciela akademickiego. 

7. W przypadku wyróżniającej oceny analizy dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego 

nauczyciela akademickiego dziekan Wydzialu ma prawo wnioskować do Rektora/Kanclerza WSIU o 

nagrodę w stosunku do nauczyciela akademickiego. 

Odpowiedzialność i uprawnienia:  

- Za gromadzenie danych o pracy nauczycieli akademickich odpowiedzialni są Dziekan/Prodziekani. 

- Za informowanie wykładowców o wynikach dokonanej oceny za okres trzech lat (lub krótszego w wyniku 

wniosku Kanclerza) odpowiedzialny jest Dziekan  

Wykaz załączników: 

1. Formularz ankiety oceny  dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i naukowego nauczyciela 
akademickiego w WSIU 


