
 

 

ZARZĄDZENIE NR 87 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich                

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w trybie powszechnym 

Na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz §2 pkt 6 Regulaminu oceny 

nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zarządza się, co następuje: 

§1 

1. Zarządza się przeprowadzenie oceny okresowej nauczycieli akademickich w trybie 

powszechnym. 

2. Ocenie okresowej podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy, za okres od ostatniej oceny 

okresowej lub, w przypadku osób jeszcze nieocenianych, od daty zatrudnienia na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, do 31 października 2021 r., na aktualnie 

zajmowanym stanowisku.  

3. Okres pracy podlegający ocenie ustalony zostanie indywidualnie dla każdego nauczyciela 

akademickiego  po odliczeniu okresów, które zgodnie z przepisami nie są wliczane do 

okresu oceny tj. okresów przebywania na urlopach: macierzyńskim, na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym, dla poratowana zdrowia 

oraz okresy służby wojskowej lub służby zastępczej. 

4. Ocena okresowa przeprowadzona zostanie na podstawie arkuszy oceny okresowej 

nauczycieli i wymagań punktowych warunkujących uzyskanie oceny pozytywnej 

wprowadzonych zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 

dnia 28 stycznia 2020 r. 

5. Do osiągnięć naukowych uzyskanych przed  01.01.2019 r.,  zamieszczonych w wykazie 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, 

przedstawianych przez nauczycieli akademickich zgodnie z obowiązującym ich okresem 

oceny, należy zastosować  punktację obecnie obowiązującą. 

6. Ocenie nie będą podlegać: 

 nauczyciele akademiccy, których okres zatrudnienia w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie w grupie nauczycieli akademickich na dzień 

31.10.2021 r. jest krótszy niż   6 m-cy 

 nauczyciele akademiccy, których stosunek pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie zakończy się w okresie do 31.12.2021 r., w związku z przejściem na 

emeryturę. 

7. Nauczyciele akademiccy, którzy z powodu długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy nie będą mogli złożyć arkusza oceny w wyznaczonym terminie, zobowiązani są 

do złożenia arkusza w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty 

zakończenia nieobecności. 
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§2 

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich: 

1) Przesłanie przez Biuro Kadr pism do ocenianych nauczycieli akademickich i do 

przewodniczących Komisji oceniających - do 31 października 2021 r. 

2) Złożenie przez ocenianych nauczycieli wypełnionych arkuszy do komisji 

oceniających - do 14 listopada 2021  r.  

3) Dokonanie oceny przez komisje oceniające i zapoznanie ocenianych z wynikami 

oceny oraz złożenie rektorowi pisemnego podsumowania z przeprowadzonych 

ocen przez Przewodniczących Komisji Oceniających - do 14 grudnia 2021 r.  

4) Składanie przez ocenianych nauczycieli odwołań do Odwoławczej Komisji 

Oceniającej   - do 28 grudnia 2021 r.  

5) Rozpatrzenie odwołań przez Odwoławczą Komisję Oceniającą i zapoznanie 

zainteresowanych z wynikiem oceny  -  do 31 grudnia 2021 r.  

 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                       REKTOR 

 

                                                                         /-/ prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

 

 


