PROCEDURA
OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
W EUROPEJSKIEJ UCZELNI
SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r., poz. 1668),
2. Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.
§ 1.
Celem i przedmiotem procedury oceny nauczycieli akademickich jest ustalenie stopnia
wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków, o których mowa w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i w Statucie Uczelni oraz w zakresie
przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności
przemysłowej, przewidzianych na danym stanowisku.
§ 2.
1. Dziekan kieruje pismo do wszystkich nauczycieli akademickich oraz Dyrektora
Biblioteki w którym przypomina o konieczności przeprowadzenia oceny okresowej
oraz załącza arkusz oceny do samodzielnego wypełnienia.
2. Ocena okresowa przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata lub w razie
zajścia konieczności częściej. Ocena nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł
naukowy profesora nie jest konieczna.
3. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe
oraz dydaktyczne i organizacyjne. Do oceny osiągnięć naukowych nauczyciela
akademickiego wlicza się cały dotychczasowy okres zatrudnienia na danym
stanowisku. W szczególności przy ocenie uwzględnia się:
a) publikacje naukowe,
b) udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie prac
naukowych,
c) uczestnictwo w konferencjach naukowych,
d) poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych,
e) promotorstwo i recenzje prac dyplomowych,
f) autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy
dydaktycznych,
g) funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach
i towarzystwach naukowych oraz w EUST,
h) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł
zewnętrznych,
i) nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych,
j) zgodność postępowania z etyką zawodu nauczyciela akademickiego.
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4. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego, dotyczącej wypełniania
obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się opinię studentów i słuchaczy studiów
podyplomowych uczęszczających na zajęcia prowadzone przez ocenianego
nauczyciela akademickiego, pozyskaną z ankietyzacji.
5. Negatywna ocena stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
akademickim w trybie przewidzianym ustawą. W przypadku otrzymania przez
nauczyciela akademickiego oceny negatywnej kolejna ocena może być dokonana nie
wcześniej niż po upływie roku, ale nie później niż po upływie dwóch lat od dokonania
pierwszej oceny.
6. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu przedstawiona
przez dziekana wydziału, w którym jest zatrudniony. Nauczyciel akademicki, który
podlega ocenie, jest uprawniony do zapoznania się z wszelkimi dokumentami
związanymi z jego oceną oraz ma prawo składania wyjaśnień w toku postępowania.
7. Od oceny służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do Odwoławczej
Komisji Oceniającej. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie
14 dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny komisji.
8. Odwoławcza Komisja Oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo
zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego. Oceny
dokonywane w postępowaniu odwoławczym przez Odwoławczą Komisję Oceniającą
są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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