
ZARZĄDZENIE NR 103 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie oceny okresowej nauczyciela akademickiego                                                  

zatrudnionego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., 

poz. 1668 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się arkusz  oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, składający się z dwóch części, stanowiących 

załączniki do niniejszego zarządzenia: 

a. Arkusz  oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie, część I oceniane aktywności nauczyciela akademickiego 

– zał. nr 1, 

b. Arkusz  oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie, część II ocena komisji oceniającej wydziału/Uczelni  - 

zał. nr 2. 

 

2. Wprowadza się wymagania warunkujące uzyskanie oceny pozytywnej, stanowiące załączniki 

do niniejszego zarządzenia: 

a. dla nauczycieli akademickich zatrudnionych  w grupie badawczej – zał. nr 3, 

b. dla nauczycieli akademickich zatrudnionych  w grupie badawczo-dydaktycznej – zał. 

nr 4, 

c. dla nauczycieli akademickich zatrudnionych  w grupie dydaktycznej – zał. nr 5. 

 

3. Wprowadza się Regulamin oceny okresowej nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie, stanowiący zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

1. Dla ustalenia minimalnej liczby punktów warunkującej ocenę pozytywną za działalność 

naukową stosowany będzie wskaźnik UWP, wyliczany jako średnia roczna liczba punktów 

za artykuły naukowe i monografie naukowe zamieszczone w Bibliografii Publikacji 
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Pracowników UP w Lublinie z okresu dwóch następujących po sobie lat kalendarzowych, 

przypadająca na 1 etat nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupach: badawczej i 

badawczo-dydaktycznej, według stanu na 31 grudnia drugiego  roku tego okresu. 

 

2. Wskaźnik UWP ustalany będzie przez Senacką Komisję ds. Kadr na podstawie informacji 

uzyskanych z Biblioteki UP oraz Biura Kadr i ogłaszany przez Rektora do 31 stycznia 

każdego roku. 

 

3. Do ocen okresowych dokonywanych za okresy dwuletnie stosowany będzie wskaźnik 

ustalony i ogłoszony przed rozpoczęciem tych okresów. 

 

4. Do ocen dokonywanych za okresy czteroletnie jako wskaźnik UWP stosowana będzie 

wartość średnia wyliczona z dwóch kolejnych wskaźników dwuletnich, przy czym pierwszy 

z nich to wskaźnik  ogłoszony przed rozpoczęciem czteroletnich okresów oceny. 

 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia ocen okresowych, których okresy rozpoczną się 1 listopada 2021 roku 

wskaźnik UWP ustalony zostanie na podstawie liczby punktów za artykuły naukowe i 

monografie naukowe zamieszczone w Bibliografii Publikacji Pracowników UP w Lublinie z 

roku 2020 i 10 miesięcy roku 2021, według stanu zatrudnienia w grupach: badawczej i 

badawczo-dydaktycznej na 31 października 2021 roku i będzie ogłoszony do 30 listopada 

2021 roku. 

 

2. Następny wskaźnik UWP zostanie ustalony zgodnie z § 2 ust. 1  i ogłoszony do 31 stycznia 

2023 roku. 

 

§ 4 

Traci moc: 

1) Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 6 marca 2018 

r. w sprawie doprecyzowania wymagań zawartych w arkuszach oceny nauczycieli 

przyjętych uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 27/2017-2018              

z dnia 26 stycznia 2018 r. 
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2) Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 stycznia 

2020 r. w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 

 

 

 

                                                            REKTOR 

 

                                                                  \-\ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 


