
Zarządzenie nr 26/2018 
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 06.12. 2018r. 
  

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich, hospitacji zajęć i ankiety oceny 

nauczyciela akademickiego przez studentów 
 

Na podstawie art. 128 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2012 Rektora 

Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2012 roku  
 

zarządzam, co następuje: 
  

§ 1 

Zasady ogólne 

  
1.      Zarządzenie określa tryb i zasady dokonywania okresowych ocen nauczycieli 

akademickich Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 
2.      System ocen ma charakter:  

a)      powszechny – ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Wyższej 

Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,  
b)     okresowy – ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata (ocena może zostać 

przeprowadzona częściej, decyzję w tym zakresie podejmuje rektor),  
c)      przejrzysty – skala ocen oraz zasady oceny są powszechnie znane, 
d)     obiektywny – ocena opiera się wyłącznie na faktach.  
3.   Oceniający zobowiązany jest przeprowadzić ocenę w sposób rzetelny, uczciwy                          

i obiektywny.  
4.      Oceniany zobowiązany jest niezwłocznie wdrożyć ewentualne zalecenia oceniającego, 

sformułowane podczas oceny, odnośnie do doskonalenia lub poprawy sposobu realizacji 

zadań.  

5. Proces oceniania i sama okresowa ocena objęte są ochroną, podobnie jak w przypadku 

danych osobowych.  

  
§ 2 

Zakres i cel oceny okresowej 
  

 1.      Zakres oceny nauczyciela akademickiego obejmuje: 
a) działalność dydaktyczną (prowadzone zajęcia dydaktyczne, osiągnięcia dydaktyczne, 

kompetencje dydaktyczne, wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć); 

b) działalność naukową (dorobek naukowy, badania naukowe, uczestnictwo w  konferencjach 

naukowych); 
c) działalność organizacyjną; 

d) doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią  

w okresie oceny. 

2. W ocenie uwzględnia się jedynie te osiągnięcia nauczyciela akademickiego, które wiążą się 

z jego zatrudnieniem w WSZŚ w Tucholi i zakresem powierzonych mu obowiązków lub są 

afiliowane przy WSZŚ w Tucholi. 

3. Wnioski wynikające z okresowych ocen są wykorzystywane w realizacji polityki osobowej 

WSZŚ w Tucholi. 



4. Bardzo dobra ocena końcowa nauczyciela akademickiego może mieć wpływ na: 

a) zwiększenie wysokości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, 

b) awans zawodowy nauczyciela akademickiego, 

c) przyznanie nauczycielowi akademickiemu wyróżnienia lub nagrody, 

d) powierzenie nauczycielowi akademickiemu stanowiska kierowniczego. 

5.  Ocena negatywna może być podstawą rozwiązania umowy o pracę nauczyciela 

akademickiego za wypowiedzeniem. 
  

§ 3 

Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie oceny 
  

1. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje rektor. 

2. Rektor powołuje komisję oceniającą, w skład której wchodzą dziekan, prodziekan oraz 

nauczyciel akademicki reprezentujący kierunek studiów. Komisji przewodniczy dziekan. 

Wszystkich członków komisji obowiązuje tajemnica służbowa. Decyzje komisji zapadają 

większością głosów obecnych na danym posiedzeniu.  

3. Do oceny nauczycieli akademickich wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.1 

rektor powołuje odrębną komisję. 

4. Wyniki oceny komisja przedstawia rektorowi. 
  

§ 4 

Kryteria oceny 
  

1. Kryteria oceny nauczycieli akademickich określa wzór kwestionariusza okresowej oceny 

nauczyciela akademickiego WSZŚ w Tucholi, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Zasadnicze kryteria oceny nauczyciela akademickiego to wkład w działalność dydaktyczną, 

naukową, organizacyjną, rozwój potencjału WSZŚ w Tucholi oraz doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią, przy czym ocenie podlega przede wszystkim stopień wykonania 

nałożonych na pracownika zadań i obowiązków oraz sposób wykorzystania przez niego 

posiadanych uprawnień i odpowiedzialności. W ocenie pracownika uwzględnia się także 

opinię dziekana, wyniki ewaluacji zajęć dokonywanej przez studentów oraz hospitacji zajęć, 

wykonywanie dodatkowych zadań, wyróżniające zachowania oraz jego gotowość                              

do działania na rzecz dobra WSZŚ w Tucholi i środowiska lokalnego, a także inne 

osiągnięcia, potwierdzone faktami.  

3. Ocena końcowa musi wynikać z kryteriów cząstkowych, ale nie jest ich średnią lub sumą. 

Ocena końcowa musi być jednoznacznie zapisana i uzasadniona,  nawiązywać do kryteriów 

ocen zamieszczonych w kwestionariuszu oceny i być powiązana ze znanymi oceniającemu                        

i ocenianemu informacjami i faktami.  

 

§ 5 

Skala ocen 
  

1. Ustala się czterostopniową skalę ocen kryteriów oceny nauczycieli akademickich: 

a)     bardzo dobra (pozytywna),  
b)     dobra (pozytywna), 
c)     dostateczna (pozytywna), 
d)     niedostateczna (negatywna). 
2. W grupie nauczycieli akademickich końcową ocenę pozytywną (bardzo dobrą, dobrą                     

lub dostateczną) otrzymują osoby, które uzyskały pozytywne oceny cząstkowe (działalności 

dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej i/lub doświadczenia zawodowego). 



3. Pozytywna ocena z działalności naukowej jest możliwa, jeśli nauczyciel akademicki                          

w okresie objętym oceną spełnił wymaganie minimalne tj.:  opublikował 1 publikację rocznie 

lub wykazał się aktywnością w innej działalności naukowej (prowadzenie badań naukowych 

lub udział w konferencjach naukowych z referatem). 

4. Pozytywna ocena z działalności organizacyjnej jest możliwa, jeśli nauczyciel akademicki      

w okresie objętym oceną wykazał aktywność w co najmniej jednej z wymienionych                         

w załączniku nr 1 pkt. C działalności. 

5. Jeżeli ocena działalności naukowej lub dydaktycznej jest niedostateczna, to ocena końcowa 

nauczyciela akademickiego jest negatywna. 

 
§ 6 

Tryb dokonywania oceny 
 

1. Dziekan w drodze zarządzenia wyznacza termin i harmonogram przeprowadzenia w WSZŚ 

w Tucholi oceny okresowej nauczycieli akademickich w danym roku akademickim.  

2. Oceny okresowej dokonuje się na piśmie, na kwestionariuszu okresowej oceny nauczyciela 

akademickiego WSZŚ w Tucholi, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Kwestionariusz okresowej oceny, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia instrukcję 

wskazującą, które części kwestionariusza winny być wypełnione przez nauczyciela 

akademickiego podlegającego procedurze oceny okresowej i jakim zakresem jego osiągnięć. 

4. Kwestionariusz okresowej oceny udostępniany jest nauczycielom akademickim                                

na co najmniej cztery tygodnie przed terminem oceny okresowej. Nauczyciel akademicki 

wypełnia kwestionariusz okresowej oceny, załącza szczegółowy wykaz w formie opisowej  

dorobku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego oraz zdobytego doświadczenia 

zawodowego obejmujący wyłącznie osiągnięcia dotyczące ocenianego okresu, podpisuje 

kwestionariusz oraz szczegółowy wykaz i dostarcza je do dziekana najpóźniej na siedem dni 

przed datą oceny. 

5. Nauczyciel akademicki, który nie złożył kwestionariusz okresowej oceny we właściwym 

terminie otrzymuje końcową ocenę negatywną. 

6.     Pracownik potwierdza podpisem zapoznanie się z rezultatem oceny i może                                   

na kwestionariuszu okresowej oceny wnieść uwagi do oceny. 
7.      Kwestionariusz okresowej oceny włącza się do akt osobowych pracownika. 
8.      Pracownik ma prawo wnioskowania o ponowną ocenę do rektora w terminie 14 dni                   

od daty sporządzenia oceny. 

 

§ 7 

Hospitacje 
 

1. Na początku każdego roku akademickiego dziekan przygotowuje ramowy plan 

przeprowadzenia hospitacji w danym roku akademickim i semestrze, podając hospitowanych                   

i hospitujących nauczycieli akademickich oraz nazwy wskazanych do hospitacji 

przedmiotów. Dziekan przekazuje ramowy plan hospitacji rektorowi do dnia 31 października 

w semestrze zimowym, a w semestrze letnim – do dnia 15 marca.  

2. Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. 

Hospitacjom mogą podlegać również zajęcia prowadzone przez inne osoby niebędące 

nauczycielami akademickimi.  

3. Hospitacje zajęć asystentów i adiunktów powinny być prowadzone przynajmniej raz na 

dwa lata przez doświadczonych nauczycieli akademickich.  

4. Profesorowie i doktorzy habilitowani są zobowiązani przynajmniej raz na cztery lata 

zaprosić na prowadzone przez siebie zajęcia innego specjalistę z danej dziedziny. 



5. Hospitacje odbywają się w sposób niezapowiedziany. Poza hospitacjami uwzględnionymi 

w ramowym planie, mogą być przeprowadzone hospitacje interwencyjne. 

6. Z przeprowadzonych hospitacji sporządzane są protokoły, które przechowywane są                     

w biurze rektora i stanowią jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych w ocenach 

okresowych nauczycieli akademickich. 

7. Kwestionariusz formularza hospitacji zajęć stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

8. Hospitujący jest obowiązany w ciągu 7 dni po hospitacji omówić protokół z hospitowanym.  

9. Podpisany protokół wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami hospitowanego przekazuje się 

dziekanowi z zachowaniem poufności.  

10. Wnioski z protokołu są uwzględniane w odpowiednich punktach formularza oceny 

okresowej nauczyciela akademickiego.  

 

§ 8 

Ankietyzacja 
 

1. Pozyskiwanie informacji dotyczącej opinii studentów jako odbiorców oferty dydaktycznej 

Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi stanowi ważne ogniwo Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

2. Ankietyzacja studentów powinna umożliwić poznanie opinii studentów w zakresie jakości 

procesu dydaktycznego. 

3. Badanie jakości procesu kształcenia obejmuje ocenę prowadzenia przez ocenianego przez 

studentów nauczyciela akademickiego wszystkich prowadzonych przez niego przedmiotów 

na wszystkich kierunkach studiów. 

4. Ocenę nauczyciela akademickiego przez studentów przeprowadza się pod koniec każdego 

roku akademickiego. 

5. Kwestionariusze ankiety mają formę elektroniczną, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się formę papierową. Badanie przeprowadza się w warunkach 

gwarantujących zachowanie anonimowości. 

6. Wzór kwestionariusza ankiety oceny nauczyciela akademickiego przez studentów stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

7. Wyniki badania oblicza się następująco:  

a) przy każdym pytaniu znajduje się pięciostopniowa skala ocen, gdzie 5 oznacza ocenę 

bardzo dobrą, 2 – ocenę negatywną, 

b) wynik dla każdego pytania otrzymuje się obliczając średnią arytmetyczną ze wszystkich 

ankiet.  

8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wyników badania lub sposobu jego przeprowadzenia, 

ankietyzację przeprowadza się ponownie.  

9. O wynikach badania są informowani odpowiednio:  

a) dziekan,  

b) ankietowany nauczyciel akademicki (szczegółowe wyniki do jego wiadomości podaje 

dziekan),  

c)  samorząd studentów (na zasadach ustalonych z dziekanem otrzymuje ogólne wyniki                     

i wnioski wynikające z ankietyzacji).  

10. Wyniki oceny nauczyciela akademickiego przez studentów bierze się pod uwagę               

w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego, jeżeli w ankietyzacji wzięło udział                        

co najmniej 20% studentów przypisanych do grupy studenckiej przedmiotu prowadzonego 

przez ocenianego nauczyciela akademickiego. Ocenę nauczyciela akademickiego wynikającą 

z badania ankietowego, wyrażoną w skali liczbowej, dziekan wpisuje w odpowiednim 

punkcie formularza okresowej oceny nauczyciela akademickiego. 



11. Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego przez studentów może być stosowany 

w ocenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, a niebędących nauczycielami 

akademickimi.  

 

§ 9 

Przepisy końcowe 

 

1. Za organizację, przeprowadzenie i wykorzystanie wniosków wynikających                                      

z kwestionariusza okresowej oceny, hospitacji oraz ankietyzacji, odpowiada dziekan.  
2. Wzór kwestionariusza okresowej oceny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia oraz wzór formularza hospitacji zajęć stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, 

będą miały zastosowanie do ocen nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi i hospitacji zajęć dokonywanych po 1 października 2018 roku. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


