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ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 
   (okres podlegający ocenie 20___-20___) 

 
Ze Statutu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej 

§20 

1. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie 

należytego wykonywania określonych w ustawie obowiązków nauczycieli akademickich 

oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów 

o prawie własności przemysłowej.  

2. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest raz na dwa lata albo w każdym czasie 

na wniosek rektora lub zainteresowanego swoją oceną pracownika, z zastrzeżeniem  ust. 5. 
W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, 

urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby 

wojskowej lub służby zastępczej termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o 

czas tej nieobecności.  

3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego, dotyczącej wypełnienia obowiązków 

związanych z kształceniem, uwzględnia się ocenę studentów. Studentom umożliwia się 

dokonanie oceny co najmniej raz w roku.  

4. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. Oceny dokonuje się na piśmie wraz 

uzasadnienięm.  

5. W przypadku otrzymania przez nauczyciela oceny negatywnej rektor może rozwiązać z 

nauczycielem umowę o pracę w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli umowa o pracę nie 

zostanie rozwiązana, po upływie 12 miesięcy należy dokonać kolejnej oceny. W przypadku 

otrzymania kolejno dwóch ocen negatywnych rektor rozwiązuje umowę o pracę z 

nauczycielem.           
 

DANE OSOBOWE 
 
Imię i nazwisko:  
 
Stopień lub tytuł naukowy:  
 
Aktualnie zajmowane stanowisko:  
 
Data zatrudnienia w EWST: 
 
Zakład:  
 
I. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I 
POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ OD OSTATNIEJ OCENY  

Dane do oceny okresowej zebrane na podstawie wypełnionych  przez nauczyciela akademickiego 
„Sprawozdań z działalności nauczyciela akademickiego” za ostatnie dwa lata kalendarzowe (załącznik). 
 
Opinia komisji na podstawie zebranych danych ze „Sprawozdań z działalności nauczyciela akademickiego”. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

II. OPINIA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, UWZGLĘDNIAJĄCĄ 
OPINIĘ STUDENTÓW (NA PODSTAWIE ANKIET STUDENCKICH) – WYPEŁNIA KOMISJA OCENIAJĄCA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
III. OPINIA KOMISJI DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – na podstawie pozostałych 
dokumentów i informacji , w tym zebranych w ramach WSZJK. Komisja w opinii uwzględni również 
przestrzeganie przez nauczyciela akademickiego przepisów o prawie autorskim, prawach pokrewnych oraz 
własności przemysłowej. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IV. OCENA KOŃCOWA UCZELNIANEJ KOMISJI  DS. OKRESOWEJ OCENY KADRY AKADEMICKIEJ (WŁAŚCIWE 
ZAKREŚLIĆ ZNAKIEM X) 
 

pozytywna negatywna 

 

  

 
z jednoznacznym wnioskiem o: 
- dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, 
- dalsze zatrudnienie na innym stanowisku  (podać jakim), 
- rozwiązanie stosunku pracy. 
 
Proszę podać uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy  Komisji Oceniającej :         Wrocław, dn. ____________ roku 

  Przewodniczący  ……………………………….. 



 

 

 

 
EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA 

 

WSZJK 

Dokument nr 10 

 

 

3 

 

  Członkowie:   ……………………………….. 

                                           ……………………………..... 

                                           ………………………………… 

 

 

 

 

 

Z przedstawioną wyżej oceną mojej pracy w okresie objętym tą oceną zapoznałem(łam) się  

w dniu ……………… 

Zostałem(łam) również powiadomiony(a) o możliwości odwołania się od otrzymanej oceny do rektora, w 

terminie 14 dni. . 

 

                  
           ………………………………….……. 
                    (podpis pracownika) 
 

 
  

 

 


