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ZARZĄDZENIE NR 49/2011 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej 
częstotliwości 

 
(tekst ujednolicony) 

Opracowano na podstawie:  
⎯ Zarządzenia  nr 9/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we           

Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny  
nauczycieli akademickich i jej częstotliwości, 

⎯ Zarządzenia nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 
stycznia     2010 r. zmieniającego Zarządzenie nr 9/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej 
im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r.  w sprawie wprowadzenia 
zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości, 

⎯ Zarządzenia nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25    
października 2011 r. zmieniającego  Zarządzenie nr 9/2007 Rektora Akademii 
Ekonomicznej im.   Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad   okresowej oceny nauczycieli akademickich i jej częstotliwości. 

 
 
Na podstawie art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 
1365 z późn. zm.) oraz § 75 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
wprowadzam następujące zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich: 

 
§ 1 

1. Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonuje podmiot określony w Statucie 
Uczelni, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na podstawie wniosku kierownika jednostki 
organizacyjnej, w której dany nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 
2-5. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku asystenta oraz na stanowisku adiunkta 
podlegają ocenie nie rzadziej niż raz na dwa lata. Po przepracowaniu na stanowisku 
asystenta lub adiunkta czterech lat, ocena dokonywana jest corocznie po przepracowaniu 
efektywnie co najmniej 8 miesięcy w roku. W razie przepracowania w danym roku mniej 
niż 8 miesięcy, okres efektywnej pracy zalicza się przy okresowej ocenie w następnym 
roku. 

3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora 
nadzwyczajnego podlegają ocenie raz na cztery lata. 

4. Zasady wyrażone w ust. 2 dotyczą również adiunktów zatrudnionych na podstawie 
mianowania, zgodnie z postanowieniami poprzednio obowiązujących statutów. Nie 
dotyczą natomiast adiunktów, którzy legitymują się stopniem naukowym doktora 
habilitowanego. 
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5. Kierownik jednostki organizacyjnej może, z własnej inicjatywy, dokonać okresowej oceny 
nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub 
profesora nadzwyczajnego, po upływie krótszego okresu niż określony w ust. 3, nie 
częściej jednak niż raz na rok. 

§ 2 
Szczegółowe zasady przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich, 
dokonywane zgodnie z zasadami zawartymi w §1, stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3 
(Skreślony) 

§ 4 
Począwszy od roku 2011 ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzana jest w 
formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego opracowanego specjalnie 
do tego celu. Ocena w tej formie przeprowadzana jest niezależnie od okresów, za jakie 
oceniany jest pracownik, a o których jest mowa w §1. 

§ 5 
Elektroniczny arkusz oceny wypełniają wszystkie podmioty uczestniczące w ocenie, tj. 
oceniani i oceniający,  wymienieni  w § 1 Zarządzenia oraz w jego Załączniku nr 1 w części 
II.A. 

§ 6 
Z oceny przeprowadzanej w formie elektronicznej, o której mowa w § 4, wyłączeni są na 
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu oraz w Bibliotece Głównej. Okresowa ocena tych nauczycieli 
przeprowadzona jest w sposób tradycyjny, opisany w Załączniku nr 1 oraz przy 
wykorzystaniu arkusza oceny stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 7 
 Rozpoczęcie procedury oceny ustalane jest corocznie Zarządzeniem Rektora. 

 § 8 
Terminy realizacji poszczególnych etapów procedury oceny są ustalane corocznie przez 
Prorektora ds. Nauki w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów i ogłaszane w postaci 
Komunikatu Prorektora ds. Nauki. 

§ 9 
Okres, za jaki aktualnie oceniany jest nauczyciel akademicki ustala Dział Polityki i 
Zarządzania Kadrami i przesyła tę informację pocztą elektroniczną do Kierowników Katedr   
oraz do Dziekanów Wydziałów. 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Prof. dr hab. Bogusław Fiedor  

Otrzymują: 
wg rozdzielnika  

 


