
ZARZĄDZENIE NR 36/2015 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  
W KONINIE 

 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 
w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych                   

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo                        
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r,, poz. 572  ze zm.), § 75 - § 77 statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr 174/III/III/2007 Senatu  z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Okresowej oceny nauczycieli akademickich, zwanej dalej „oceną”, dokonuje 

się w stosunku do nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Koninie, zwanych 
dalej „nauczycielami”. 

   2. Wzór arkusza oceny określa uchwała Nr 315/V/IV/2015 Senatu PWSZ 
w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej 
oceny nauczyciela akademickiego. 

   3. Ankietę oceny nauczyciela przez studentów określa załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 106/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 grudnia 2013 r.  
w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia. 

 
§ 2. Ocena obejmuje okres od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.  
  

      § 3. Oceny nie dokonuje się w stosunku do nauczyciela zatrudnionego krócej niż          
6 miesięcy. 

 
§ 4. Oceny dokonuje się także przed upływem okresu zatrudnienia nauczyciela,               

o ile zwróci się on z pisemnym wnioskiem do Rektora o sporządzenie oceny. 
 

§ 5. 1. Wyznacza się termin sporządzenia oceny na arkuszu oceny - do 12 czerwca          
2015 r. 

     2. Wydziałowe Komisje Oceniające decyzje w sprawie oceny podejmują  
do 31 sierpnia 2015 r. 

   3. Wydziałowa Komisja Oceniająca zawiesza bieg terminu, o którym mowa 
w ust. 1, na czas trwania: 

 1) urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego; 
 2) urlopu dla poratowania zdrowia; 
 3)  okresu służby wojskowej lub zastępczej; 
 4) urlopu udzielonego na podstawie art. 74 i 1741 Kodeksu pracy; 
5) wyjazdu służbowego za granicę w celach naukowych lub zawodowych na okres                 

nie krótszy niż 6 miesięcy. 
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§ 6. W przypadku skorzystania przez ocenianego z przysługującego mu prawa                               

do złożenia odwołania od doręczonej oceny, zobowiązany on jest złożyć odwołanie                   
na piśmie oraz zamieścić w nim zwięzłe przedstawienie stawianych ocenie zarzutów                
oraz wniosków odwołania.  
 
     § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom. 
 
    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
  
 
 
                      REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Alicja Łukowska   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


