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ZAŁO ŻENIA ORGANIZACYJNE OCENY PRACOWNIKÓW 
NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 

I. Pracownicy podlegający ocenie: 

• pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 
 

II.  Elementy oceny: 
• samoocena komórek organizacyjnych Uczelni przez kierowników (Prorektorzy/ 

Dziekani/ Kanclerz/ Kierownicy Działów/ Kierownicy obiektów); 
• wzajemna ocena komórek organizacyjnych;  
• opinia przedstawicieli nauczycieli akademickich i opinia przedstawicieli studentów. 

 
III.  Sposoby przeprowadzenia oceny: 

• samoocena komórek organizacyjnych Uczelni dokonywana przez kierowników tychże 
komórek (Prorektorzy/ Dziekani/ Kanclerz/ Kierownicy Działów/ Kierownicy 
obiektów), 

• wzajemna ocena komórek organizacyjnych; 

• opinia przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli studentów. 
  

IV.  Procedura przeprowadzenia oceny: 

• opracowanie arkusza oceny; osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Szymankowska; 
• samoocena komórek organizacyjnych Uczelni przez kierowników (Prorektorzy/ 

Dziekani/ Kanclerz/ Kierownicy Działów/ Kierownicy obiektów): 
o przesłanie arkusza oceny pocztą elektroniczną poszczególnym kierownikom 

komórek; osoba odpowiedzialna za przesłanie arkusza ocen: mgr Katarzyna 
Piaskowska, 

o uzupełnienie arkusza oceny przez kierowników komórek, 
o zwrot wypełnionego arkusza oceny przez kierowników komórek  

do 08 kwietnia 2015 r.; osoba odpowiedzialna za odbiór arkusza oceny:  
mgr Katarzyna Piaskowska, 

• wzajemna ocena komórek organizacyjnych: 
o przesłanie arkusza oceny pocztą elektroniczną poszczególnym kierownikom 

komórek; osoba odpowiedzialna za przesłanie arkusza ocen: mgr Katarzyna 
Piaskowska, 

o uzupełnienie arkusza oceny przez kierowników komórek, 
o zwrot wypełnionego arkusza oceny przez kierowników komórek  

do 08 kwietnia 2015 r.; osoba odpowiedzialna za odbiór arkusza oceny:  
mgr Katarzyna Piaskowska, 



• opinia przedstawicieli nauczycieli akademickich i opinia przedstawicieli studentów. 
o przesłanie arkusza oceny pocztą elektroniczną przedstawicielom nauczycieli 

akademickich (51%, tj. 71 osób) oraz przedstawicielom studentów (15 osób); 
osoby odpowiedzialne za przesłanie arkusza ocen: Jolanta Myślińska,  
mgr Katarzyna Piaskowska, 

o uzupełnienie arkusza oceny przez przedstawicieli nauczycieli akademickich 
oraz przedstawicieli studentów, 

o zwrot wypełnionego arkusza oceny do 08 kwietnia 2015 r.; osoby 
odpowiedzialne za odbiór arkusza oceny: Jolanta Myślińska, mgr Katarzyna 
Piaskowska, 

• opracowanie i zestawienie arkuszy ocen do 30 kwietnia 2015 roku; osoba 
odpowiedzialna: dr Agnieszka Szymankowska; 

• przedstawienie raportu z oceny pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi Rektorowi do 10 maja 2015 roku; osoby odpowiedzialne – Zespół  
w składzie: dr Agnieszka Szymankowska, mgr Danuta Rakowska, Jolanta Myślińska,  
mgr Katarzyna Piaskowska, Marta Tomalak; 

• umożliwienie ocenianym pracownikom zapoznania się z wynikami oceny. 

 

 


