
ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  
z dnia 30 września 2021 r.  

 
w sprawie kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  
za okres od dnia 1 października 2021 r.  

 
Działając na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje: 

§ 1  
1. Okresowej ocenie na zasadach opisanych w art. 128 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zwanej dalej ustawą, podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w AMKP. 

2. Ocena jest narzędziem polityki kadrowej uczelni. 
3. Okresowa ocena nauczycieli akademickich obejmuje należyte wykonywanie obowiązków, 

o których mowa w art. 115 ustawy oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

 

§ 2 

1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich dotycząca okresu od dnia 1 października 
2021 r. będzie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria: 
 

1) w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-

dydaktycznych:  

a) osiągnięcia twórcze, artystyczne lub naukowe oraz podnoszenie kwalifikacji,  

b) wartość dokonań artystycznych lub naukowych w kraju i za granicą,  

c) solidność i rzetelność wykonywania pracy dydaktycznej oraz jej rezultaty,  

d) zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz uczelni oraz jej wyniki,  

e) w przypadku nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego – dodatkowo kształcenie młodej kadry naukowej,  

2) w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych: 

a) solidność i rzetelność wykonywania pracy dydaktycznej oraz jej rezultaty,  

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  

c) zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz uczelni oraz jej wyniki, 

2. Ocena osiągnięć twórczych, artystycznych, naukowych i dydaktycznych nauczyciela 

akademickiego winna uwzględniać opinie bezpośredniego przełożonego (kierownika 

odpowiedniej jednostki organizacyjnej). 

3. Ocenę końcową ustala się na podstawie wypełnionych kart oceny nauczyciela 

akademickiego zawierających opinię bezpośredniego przełożonego i jego propozycję 

oceny oraz informacje przygotowane przez ocenianego nauczyciela akademickiego, 

według następującej skali uzyskanych punktów:  

1) ocena wyróżniająca – 19-20 punktów, 

2) ocena bardzo dobra – 16-18 punktów, 

3) ocena dobra – 13-15 punktów, 

4) ocena dostateczna – 10-12 punktów, 

5) ocena negatywna – 0-9 punktów. 

4. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia okresowej oceny, o której mowa w ust. 1 
oraz wzory kart okresowej oceny określi rektor odrębnym zarządzeniem. 



§ 3 

1. Ocena nauczyciela akademickiego uwzględnia obligatoryjnie ocenę dokonywaną przez 
studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków 
związanych z kształceniem.  

2. Ocena dokonywana przez studentów i doktorantów przeprowadzana jest na podstawie 
ankiety, której wzór określił rektor odrębnym zarządzeniem. Ankieta udostępniana  
jest studentom w elektronicznym systemie obsługi studentów działającym w Akademii. 

 

§ 4 

1. W przypadku jeżeli podczas okresu oceny nastąpiło przejście do innej grupy/zmiana grupy 
pracowników, ocena dokonywana jest zgodnie z wymaganiami, które obowiązują  
w nowej grupie. 

2. Postępowanie dotyczące oceny nauczycieli akademickich przeprowadza się zawsze 
z zachowaniem zasady poufności i ochrony danych osobowych. 

3. 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. 

4. Odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność informacji przygotowanych dla potrzeb 
okresowej oceny ponosi oceniany nauczyciel akademicki. 

5. W przypadku niezłożenia przez nauczyciela właściwej karty oceny ocena przeprowadzana 
jest na podstawie oceny bezpośredniego przełożonego oraz oceny dokonywanej przez 
studentów i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem 
przez tego nauczyciela akademickiego.  

 
§ 5 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r. 
2. Treść niniejszego zarządzenia została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo 
uczelniane/Zarządzenia/2021. 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak  


