ZA R ZĄ D Z E N I E N r 6 7 / 2 0 1 8
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zarządza się co następuje:
§1
W Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza (dalej: Regulamin) wprowadzonym zarządzeniem nr 48/2013
Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 5 grudnia 2013 r. z późn. zm. wprowadza się
następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Obowiązek dokonania okresowej oceny działalności nauczyciela akademickiego,
w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1668) (dalej: Ustawa) oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a także o własności przemysłowej wynika z art. 128 Ustawy”;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek Rektora”;
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii
ekspertów spoza Uczelni określa Załącznik nr 6 do Regulaminu”.
4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Ocena nauczyciela akademickiego jest dokonywana na formularzu „Parametryczna
ocena aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej nauczyciela
akademickiego Politechniki Rzeszowskiej”, uwzględniającym dorobek według wykazu,
określonego w załączniku nr 1 - 4b do Regulaminu – wymaganego na określonym
stanowisku nauczyciela akademickiego. Ocena stanowi odzwierciedlenie rezultatów
działalności nauczyciela akademickiego w danym okresie.
5) pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„Ocena nauczyciela akademickiego sprawującego funkcję prorektora, dziekana,
prodziekana i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich jest dokonywana na formularzach stanowiących odpowiednio załączniki nr
4a i 4b do Regulaminu.”;
6) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„Wzory formularzy odrębnych dla pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych
na stanowiskach profesorów, adiunktów, asystentów, dla pracowników dydaktycznych oraz
nauczycieli akademickich sprawujących funkcje: prorektora, dziekana, prodziekana
i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich stanowią
odpowiednio załączniki nr 1-4b do niniejszego Regulaminu.”;
7) pkt 9b otrzymuje brzmienie:
„Okresową ocenę wyników pracy prodziekanów przeprowadzają komisje wydziałowe
według kryteriów ustalonych na formularzach stanowiących załączniki odpowiednio nr 4a
i 4b do niniejszego Regulaminu.”;
8) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„Formularz w wersji papierowej z określeniem punktacji, przy zachowaniu obowiązującej
skali punktów, o której mowa w pkt 12, 12 a i 14 − podpisany przez ocenianego nauczyciela
akademickiego, jest składany w szczególności do dziekanatu, Działu Kształcenia

(w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach niewchodzących
w skład wydziału) w obowiązujących terminach ustalonych przez dziekanów lub
przewodniczących komisji oceniających. Formularz uzupełniony o informację dziekana lub
prorektora nadzorującego jednostkę niewchodzącą w skład wydziału składany jest do
wydziałowej komisji oceniającej lub komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
w jednostkach niewchodzących w skład wydziału. Formularz oceny nauczyciela
akademickiego pełniącego funkcję: prorektora, dziekana, prodziekana i przewodniczącego
komisji wydziałowej składany jest do właściwej komisji oceniającej zgodnie z pkt 9a i 9b.”;
9) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„Liczba
punktów
przyporządkowana
szczegółowym
obszarom
działalności
wyszczególnionym w formularzu oceny oraz liczba punktów z całości oceny
przyporządkowana opisowej skali ocen jest ustalana przez Radę Wydziału lub, w przypadku
jednostek niewchodzących w skład wydziału, przez komisję oceniającą, z uwzględnieniem
realiów pracy i obowiązków nauczycieli akademickich danej jednostki z zastrzeżeniem pkt
12 a. Liczbę punktów przyporządkowanych obszarom działalności osób sprawujących
funkcje: prorektora, dziekana, prodziekana i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds.
Oceny Nauczycieli Akademickich ustala Odwoławcza Komisja ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich.”;
10) załączniki 1-5 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

