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R-B-SOP.021.2.4.2021 

PISMO OKÓLNE NR 8/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 5 listopada 2021 roku 

w sprawie harmonogramu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich  

za rok 2020 

 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz § 1 ust. 5 załącznika do zarządzenia 

Rektora nr 169/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad, trybu oraz kryteriów  

i punktacji okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ustala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

W związku z przeprowadzaniem oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2020 rok wprowadza się szczegółowy 

harmonogram i terminy realizacji poszczególnych etapów tej oceny: 
 

Nr  
etapu 

Etap Termin realizacji 

1.  

Nauczyciel akademicki loguje się do elektronicznego systemu oceny nauczycieli 

akademickich, znajdującego się pod adresem: sop.ue.wroc.pl 

i uzupełnia brakujące dane wprowadzając je do elektronicznego arkusza  

okresowej oceny nauczyciela akademickiego. 

Podanie przez nauczyciela akademickiego nieprawdziwych danych w arkuszu oceny 

nauczyciela akademickiego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

od 10.11.2021 r. 
do 21.11.2021 r. 

2.  

Bezpośredni przełożony zapoznaje się z informacjami zamieszczonymi przez 

pracownika w arkuszu. Następnie wystawia swoją opinię pracownikowi, który 

zakończył już swoją ocenę. 

od 21.11.2021 r. 
do 24.11.2021 r. 

3.  
Po wystawieniu opinii przez bezpośredniego przełożonego, pracownik ustosunkowuje 

się do niej w systemie. 
do 28.11.2021.r. 

4.  

Na podstawie informacji zawartych w arkuszu oceny właściwa komisja oceniająca  
(Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,  
Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,  

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich zatrudnionych w Bibliotece, Studium 
Języków Obcych (SJO) i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)  

oraz na stanowiskach dydaktycznych)   
dokonuje oceny stopnia realizacji obowiązków nauczyciela akademickiego. 

od 29.11.2021 r. 
do 03.12.2021 r. 

5.  Właściwa komisja oceniająca przedstawia pracownikowi wynik oceny. 06.12.2021 r. 
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6.  
W sytuacji, gdy nauczyciel akademicki nie zgadza się z oceną, może złożyć w formie 

pisemnej odwołanie do Rektora Uczelni. 
 do 20.12.2021 r. 

* Do zalogowania w systemie sop.ue.wroc.pl potrzebne są dane, jak do poczty elektronicznej pracownika. 

 

§ 2 

 
Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

                                               Rektor  

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                            Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


