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REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ( L.dz.1668) oraz § 31 Statutu Wyższej Szkoły Zdrowia 

w Gdańsku. 

2. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich 

Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. 

 

§ 2 

 
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora podlegają okresowej ocenie. Oceny 

dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek Rektora, w szczególności w zakresie 

należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy oraz przestrzegania 

prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.  

2. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana co cztery lata obejmuje okres odpowiednio 

czterech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym jest ona dokonywana. 

3. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest za lata po okresie poprzednio objętym 

oceną. 

4.Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni krócej niż 2 lata mogą podlegać ocenie dopiero 

po upływie pierwszych 2 lat zatrudnienia.  
 5. Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się okresu 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. 

6. Nie dokonuje się oceny okresowej nauczycieli akademickiej w okresie rozwiązania stosunku 

pracy oraz gdy w danym roku akademickim przechodzą na emeryturę 

 

§3 

 

1. Kryteria oceny okresowej nauczyciela akademickiego określa Rektor po zasięgnięciu opinii 

Senatu oraz Samorządu Studentów. Podmioty te mają 30 dni na wyrażenie swoich opinii. W  

przypadku nie wniesienia opinii w terminie, uznaje się, że wymóg jej zasięgnięcia został 

spełniony. 
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2. Kryteria oceny są przedstawiane nauczycielom akademickim przed rozpoczęciem okresu 

podlegającego ocenie. 

3. Przy dokonywaniu oceny podstawowymi kryteriami są: 

1) działalność dydaktyczna;  

2) działalność naukowa; 

3) działalność organizacyjna. 

 

§4 

 

1. Ocenę działalności naukowej i organizacyjnej przeprowadza się w oparciu o zatwierdzony 

przez Senat Uczelni arkusz oceny nauczyciela akademickiego (załącznik nr 1).  

2. Ocenę działalności dydaktycznej przeprowadza się w oparciu o opinie studentów wyrażonej w 

ankietach satysfakcji studentów. Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku 

akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków 

związanych z kształceniem. 

3. Ocena może być: pozytywna lub negatywna. Ocena negatywna wymaga szczegółowego 

uzasadnienia.  

4. Okresowa ocena nauczyciela jest oceniona pozytywnie, jeśli pracownik uzyskał minimalną liczbę 

punktów dotyczącą tej działalności, określoną w punktacji do oceny arkuszu oceny nauczyciela 

akademickiego, o którym mowa w ust. 1 (załącznik nr 2). 

5. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej, niż 

po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

 

§5 

 

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo odwołania się od oceny rektora do senatu, 

który podejmuje decyzję nie później niż 30 dni od daty wpływu odwołania. Decyzja senatu podjęta 

na skutek odwołania jest ostateczna. 

2. Uzyskanie przez nauczyciela oceny negatywnej może stanowić podstawę do rozwiązania z nim 

stosunku pracy. 

3. Uzyskanie drugiej z kolei oceny negatywnej oznacza obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy. 

  



Regulamin oceny okresowej nauczyciela akademickiego  
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku  

zatwierdzony uchwałą Senatu . 

3 

 

 

 

 

 

§6 

 

1. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Rektor. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r. 


