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dotycz4ce sposobu dokonywania occny oklesowej

Filologicznym US (WF) za lata2015 2016.

zwraca uwagg na nieprawidlowoSci

nauozycieli akadcmickich na Wydziale

Pragng przypomnie6, 2e juL \\ 2015 roku ark sz oceny, procedufy oraz zasa(ly

i niespreclzowano kr]'tefia oceny poszczeg6lnych grup nauczycieli akademickich wywolywaly

liczne kontrowcrsje. Wobec wielu zastrzezei dotycz4cych procedury oceny okesowej,

przedstawiciclc \\4adz wF na zebraniach z pracownikami zobowiqzali sig do stworzenia

pisemnych regu,l przeprowadzenia oceny i przedstau'ienia ioh z odpowiednim wyprzedzeniem,

umozli\liaj4cym pracownikom zaplanowanie srvojej pracy z uwzglgdnieniem przyjgtych

kry"ted6w ocen.

Ocena okresorva nauczycieli akadenickich dokonyrvana w 2017 toku na WF powiela

wszystkie zastrzezenia uprzednio pzeprowadzanych procedur. Zwracam u\agq, ze

nauczyciele akademiccy wF po raz kolejny nic otrzymali kryteri6\\, i zasad ich oceny. Ocena

okesowa x' dalszrym ciqgu opafta jest na postanowieniach uchwaly nr 1/Ai2014 Rady

Wydzialu lilologicznego Uniwersyletu Szczccifiskiego z dnia l6 slycznia 201,1 r. Uchwala ta

zostala upubliczniona na stronach internetowych wF dopiero nigdzy 13 a l5 wrzesnia 2017

roku. Uchwala ta nic zawiera jakichkolwiek zasad bqdz krlteri6w oceny nauczycieli

akademickich, zaNvierdza jedynie wz6r arkusza oceny samodzielnego i niesamodzielnego

pracownika nauki oraz arkusz oceny pracownik6rv dydekycznych. Arkusz oceny. klory po fcz

kolejny.iest podstawa dokonywania oceny ol<resowej pracownik6w nie zawiera l(Ilteri6w



oceny, ajedynie lakoniczny opis sposobu \\')pclnienia arl<usza. Ponowrnie nalczy stwierdzii, ze

przyj9ta procedura oceny olcesowe.i narusza postanoNienia StatutLL Un;wersytetu

SzLzc.inskiegc' i  I ' ra\^o o 'zkolnict\\ ie wyi.z)m.

Naruszenia przepis6v Ustawy z dnia 1l lipca 2014 r. Prawo o szkolnict*'ie wlisrym

i Statutu Uniwersytetu Szczeciiskiego rv prz-vjgtej proccdurze oceny nauczycieli

akademickich Wydzialu Filologiczncgo Uniwersytetu Szczeciriskiego.

1. Ograniczenie oceny czgsci nauczycieli akademickich jcdynie do oceny ich

dorobku naukowcgo

Na podstawie aft. i32: ust. i Prawa o szkolnictwie wyzszyn wszyscy nauczyciele

al<ademiccy podlegajq okresowe.i ocenie, \r szczeg6lnosci w zakfesie nale2ytego [ykon)'wania

obowiqzk6w, o kt6ry.ch mo1la $l art. l l l.

Aft. 111 ust. I tej usta$'y okreila zakr-es obowiqzl<6w pracownikdw naukowo-

dydaktycznych. Zgodnie z tym plzepisem:

l 'ruco$ ni! ')  nar Lo$o-Ll)Llakl)c/ni s4 obo$ iqldri:

1) ksztalcii i \\,)'chowywaa sludent6w, w tym nadzorowai opracowFvanie nrzez

sludenl6w prac zaliczeniowych, semeshalnych, dyplonrowych, pod wzglgdem

mel^olyoznym t melooyczn)mr;

2) prowadzii badania naukowe i prace rozwojowc, fozwijad tw6rozodi nauko*4 albo

artystycznq;

3) uczestniczyi w pracach organizacyjnych uczelni-

7,gadn1e z art. i i 1 ust. 2 Pta\\'a o szkolnictwie wyzszym pracownicy naukowi majQ

obowiqzki olceslone w usl. I pl(t 2 i 3. I'onadlo, do obowi4zk6w nauczyoieli akademickiclt

posiadaj4cych lytul naukowy profesora lub stopieri naukowy doktora habilitowanego nalezy

r6wnie2 kszlalcenie kadry Daukowej-

Na podstawie ,m. I I I usl- 4. cltowanej ustawy - Pr:rcowtic) dydaktyczni sE

obowiAzani:

1) ksztalcid i wychow)'wai student6w, w tym nadzorowai opracowywanie przez

studenl6w prac zaliczerriowych, semestralnych, dyplomolych, pod wzglgdem

merylorycznym I meloclycznymi

2) podnosii swoje kwalifikacje zawodowe;



3) uczestnjczyc w placach organizacyjnych uczelni.

Zgodnie z brzmicnicm $ 118. ust.7. StatutlL US za podstawg oceny nauczyciela

przyjmuje siQ odpo\yiednio do stanolyiska, spccyfiki kierunku ksztalccnia i dyscyptiny

nauki:

i) dorobek w dziedzinie badari naukowych lub dzialalnosci artystyczneJ;

2) wywiqzywanie sig z obowi4zk6w dydakycznych;

3) osiqgnigcia zwiqzane z ksztalceniem student6w, doktorant6w i miodej kadry naukol\ ej;

4) osiEgnigc;a zwi4zane z upowszechnianiem wledzy;

8) dorobek w zakresie organizoNania pracy zespol6w ludzkich;

9) podnoszenie wlasn,vch kwalifikacji zawodowychl

l0) w).$,i4zywanie sig z obowi4zku przestzegania prawa autorskiego i pralv pokewnych oraz

prawa wlasnodci ptz emyslowej.

$ 118 ust. 8 z kolei stanowi, zc przy ocenie nauczyciela akademickiego w zakresie

w;.wi4zyr,'ania si9 przez niego z obowi4zk6w dydaldycznych, homisja uwzglgdnia ocenq

przedstarvion4 przcz student6w i doktorant6w. kt6ra jest dokonylvana przez nich po

zakoiiczeniLr kazdego cyklu zaj90 dydaldycznych.

Prz)toozone wyzej przepisy Prawa o szl(olnictwie \\lzszyn orM Statutu l]niwersletu

Szczecifiskiego wskazujq minimalny, konicczny zakrss obotiqzk6w pracowrik6rv

dydaktycznych, k6rc stanowi4 kryterium oceny okresou'ej pracownika. Tynczasem slosowane

na Wydziale Filologicznym US krferium otnymania oceny pozfywnej, polegajace ne

wymogu uzyskania co najnniei 20 pkt. z tytutu occny dorobku naukowcgo, ogr;uricza zakres

oceny pracownik6w, kt6rzynie osi4gngli wskazanego minimum punkt6w,jedlnie do oceny ich

dorobku naukowego. w przypadku nie uzyskania wrymaganego minimum punkt6w nauczyciel

akadenicki offzymrie occnQ ncgatywnq bcz dokonlnvania oceny pozosta]]'ch i{rferi6w

wskazanych 1v $ I 18. ust. 7 Statutu US. Tymczasen \Wmieniony pzepis Statutu US zawiera

zamkniQty katalog kryteri6w oceny nauczycieli akadenickich. Ograniczenie oceny

nauozycieli akademickich, kt6izy otrz-\,mali occnQ nogat) vnq, wyl4cznie do oceny dorobku w

dziedzinie badai nauko\rrych stanowi naruszenie zar6wno S 118. ust. 7 Statutu USjak r6wniez

ait. 112: ust. I Prawa o szkolnict$,ie \'/yzszym.



2. Zmiany wzoru arkusza oceny

Zgodnie z treSci4 $ 118 ust. 5 Statutu LJS ooena nauczyciela akadenickiego jest

pzeprowadzana za pomoc4 arkusza oceny pracownika zahvierdzonego przcz radg jednostki.

Wz6r arkuszy ocen sanodziolnogo i niesamodzielnego pracownika nauki stanowi zalqcznil< do

uchwaly nr l/A/2014 Rady Wydzia.lu Filologicznego Uniwersytetu Szczecifiskiego z dnia 16

stycznia 20l4 r. Proceclura oceny nauczycieli akademickich za lata 2015 2016 zostala oparta

na zmod)'fikowanych \*rersjach wzor6rv arkuszy ocon stano$riQcego zal4cznik do uchwa,ly nr

1/A/2014. Jednalde zmiany w arkuszach ocen nie zostaly zatwierdzone pzez Radg \lydziahl

Filologicznego, co wprost narusza $ I I8 ust. 5 Statutu US.

3. Brak kryteri6w oraz zasad oceny nauczycicli akademickich

jed)'nyni dokumentami stanowiQcymi podsta\\e oceny okesol\aj nauczycieli

akademickich Wll s4 wzory arkdsza oceny pracownika. Wzory arkusza s4 tabelarycznynr

zestawicnicm .,kD,teri6r',"' okreilajQcym liczbg punkt6rv, kt6re Konlisja ds. ocen) moze

przyznaa z tttrrlLt kazdego z kryleribw- Arkusze zawierajq Jednozdaniowe infomacie clt.

,,DODITKOIyE OBOWI4ZKOWE KRYTENA (bez spelnienia ,eprarNozdanie odrzucone).

L Minimalna lic.ba p nkt6w w K I: I0 ph. " oraz ., Orientacyjna wartoit fuEowa dla 2).

15 pkt (bez mnoznikd) . Arkusz nie zaLwicra inlbrmacji dotyczEcej okresu, w jaldm nalezy

uzyskai minimalnE liczbg punkt6w. Arkxsze nie zawieraj4,,4s al ptzyznawania punktacji

r,,' poszczeg6inych katcgoriach- W wielu przypadkach arkusze ol(reSlaj4 poedzial punko&y

\4raz z adnolacjl ,, ocentd /rot tta ". Wpraklyoc spos6b occly poszczeg6lnygh lq'teri6w zal€2y

od decyzji komisji powolanej do spraw oceny nauczycieli akademickich- Przyj gte zasady oceny

w praktyce uniemozliwiajq zapianowanie sposobu wykonywania obowiqzkriu przez

poszcz€g6lnych nauczycieli, w tak' spos6b, by uzyska6 €o Dajrnniej ocet19 pozlt)a;urE.

Koicowa ocena okesowa uzalezniona jcst od ocen cz4stkow-vch, kt6re s4 podejmowane na

podstarvie arbitralnych decyzji komisji, a w rzeczy\{istoici pzelozonego. Nalez} zMdcic

uwag9, ze zasady i krytcria ohosowych ocon ptacownik6w wigkszoici polshich uozelri

wyzszych zosta{y szczeg6lou'o opisane i podane do wiadomoScj pracownik6w podlegaj4cych

ocenie przed wejsciem w zycie tak usystematyzowanycb zasad. Zasady te s4 powszechnie

dostgpne za poSrednjctwem stron internetowych poszczeg6lnyoh wydzial6w. Umozliwia to

pmcownikom psygotowanie Sciezki rozwoju zaNodolvego iobicklywizuje spos6b oceny



nauczyciela akademickiego. W zal4czeniu przedkladam ..Przykladowy opis kryteri6w do ocony

pracownika" funkcjonuj4cy najednej z uczelni wyzszych.

4. Brak zr6znicowania kryteri6lv occny \tobec poszczeg6lnych grup nauczycieli

a kad emickich

Wz6r arkuszy ocen samodzielnego i niesamodzielnego pracownika nauki, stanowiqce

zal4cznik do uohwaly m 1/A/2014 Rady Wydzialu FilologiczneSo Uni\Yersltetu

Szczecifiskiego z dnia 16 styczria 2014 r. r'6Znicuj4 jcdynie minimaln4 Iiczbg punkt6w, jaka

jest &),inagana od pracownika dydaktyczncgo oraz samodzielnego i nicsamodzielnego

pracownika naukowego Wydziatu lilologicznego US w celu uzyskania oceny poz)tfvnej. Dla

pracownika samodzjelnego wz6r arkusza wskazuje ,Jn;nimaln4 liczbg w K I: 12 pkt." o(az

,,oliontacyjn4 waftoii bazowq" dla oceny dostatecznej: 25 pkt. Dla pracownika

njesamodzrolnego ankieta \4,skMuje odpowiednio: l0 i I5 pl(t.

Wzory arklrszy, jak r6wniez stosow;rna praktyka oceny nauczycieli akademickich WF

nie r62nicuje w.jakikolwick spos6b kf)'teri6rv oceny wobcc pracownikow zatrudnionych na

poszczeg6lnych stanowiskach i posiadajqcych 6zne tyluly naulrcwe. R6znica w wymaganlm

minimum oceny pracy naukorvej dla obu katcgorii nauczycieli akadomickich lvyrosi 2 pL1.

W konsekwencii, d1a spernienia wynogu minimalnego kfltcliurn oceny pracy naukowej,

nauczyciel akademicki posiadaj4cy tytul naukowy profesora zw]czajnego, zatrLrdniony na

stanowisku profesora zwyczajnego, musi zdobyi co najmniej 12 pl<t, a nauczyciel lkademicki

posiadaj 4cy tytul naukowy magislra albo doktor?, zatrudniony na slanowisku asystelta 1opkt.

Jest oczylviste. 2e mo2liu,o(ci uzyskania takiej samej liczby punkt6w z qtulu oceny ktyterium

rozwoju naukowego sQ niepor6{'n}'walnie wigksze dla nauczyciela akademickiego

posiadajEccgo tylul naukowy profusora i zatmdnionogo na tahiln sianorrisku. Prolbsor posiada

inny dolobek naukowy, ma niepomierde szelszq mozliwosi publikacji czy uczestnictwa w

konferencjach nauko$ych, niepor6wn)nvalnie wigkszy dostgp do irodk6w, ktore moze

przezr6czat ra ten cel, inny zakres obowi4zk6w dydaktyczn,vch. Podany przyldad jcst

przykladern skrajnym, ale ilustruje rzeczylvist4 r62nica w zakresie wynagai stawianych

nauczycielom posiadaj4clan 5'tuly naukowe doktora habilitowanego i qtuly profesorskie

a nauczycielami posjadaj4cymi nizsze stopnie naukowe. Nalezy zatem stwiedzi6, 2e przyjete

k4.teria oceny \1 spos6b oczywisty upuFvilejowuja nauczycicli z wyzszymi stopniami

naukowymi.



5, Udziat w procesie oceny i,Katedralnych l(omisji do spraw occnv okresolvej

pracownik6w'

W procesie oceny okresowej nauczycieli akademickich WF za lata 2015 - 2016 wzigly

udzial tzw. ,,Katedralne komisje do spraw occny okresowej pracol\'n ik6w", l(6re podejmowaly

,,wst9pn€ d€cyzje" dotycz4ce oceny nauczycjeli akademickich WF. Powstanie ofaz dzialanie

tych komisji jest catkowicic nieuprawnione i pozbawione podstaw prawnych. Zar6wno Pmwo

o szkolniotwie wJzsz)'rn, Statut US jak r6wl ez uchwab'Rady wydzialu lilologiczneso Us

nic zawicraj4 poslanowiefi umozliwiajEcych funkojonowanie takich komisji w proccsic oLcny

nauczycieli akademickich.

Podsumorvanie

Spos6b przeprowadzcnia ocen okresowych nauczycioli akademickich WF US za lata

2015 2016 powiela wszystlde uchybienia postgpowafi ptz eprowadzonych w poprzednich

latach. Proces podejnowania decyzji o ocenaoh okesowych pmco\*rnik6w ma wiele wad

prawnych, uznanio\.vy charakter i prel'enrje niekt6te grupy nauczycieli akademickich.

Komisja Uczelniana NSZZ Solidalnosa Unis'ers)4etu Szczecif ski€go wyraza opiniQ, ze

wszystkie decyzje dotycz4ce ocen okrcsow,vch nauczycieli akademicLich WF US winny zosta6

ucnylone.

Kolejne postgpowania w sprawie ocen okcsourych nauczycieli akademickich powinny

zostai opafte na zasadach wynikajqcych z obowi4zujqcych akt6w prawnych, po uprzednim

skonsultowaniu tych zasad, ich sysien'ntyzowaniu i przckazaniu - rv formic piscmncj

wszystkim pracownikon Wydziatu podlegaj4c).m ocenie okresowej

Do wiadomoicil

Czlonkowie Senalu US

Cztonkowic Rady Wydzialu FilologicznegoUS


