
 

Zarządzenie nr 298/XVI R/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników 

i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego okresowej oceny nauczycieli 

akademickich w okresie oceny rozpoczynającym się od 1 stycznia 2022 roku 
 

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021, 

poz. 478 ze zm.) oraz § 87 ust. 3 statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. 

wprowadzony uchwałą nr 2349 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 

października 2021 r.) zarządzam co następuje.  

§ 1 
1. Ustala się kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 

stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni, określone w Regulaminie zasady oceny nauczycieli 

akademickich stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z 

załącznikami do Regulaminu:  

a) załącznik nr 1 „arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie 

badawczo-dydaktycznej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor 

wizytujący, adiunkt, asystent”;  

b) załącznik nr 2 „arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie 

badawczej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, 

asystent”;  

c) załącznik nr 3 „arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie 

dydaktycznej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, 

adiunkt, asystent, starszy wykładowca, wykładowca, instruktor, lektor”;  

d) załącznik 4 „kryteria i skala oceny bezpośredniego przełożonego”;  

e) załącznik 5 „wzór informacji o ocenie studentów”;  

f) załącznik 6 „wzór oświadczenia o przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego, 

praw pokrewnych, a także przepisów prawa własności przemysłowej”.  

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i 

dotyczy okresu oceny rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2022 r.  

3. Wprowadzenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, który określa kryteria oceny 

okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, stanowi 

przedstawienie nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni kryteriów oceny 

okresowej przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie.  



§ 2 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z upoważnienia Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Prorektor ds. Klinicznych 

 

prof. dr hab. Szymon Dragan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
Według rozdzielnika 

 


