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Komisja UczelnianaNSZZ ,,Solidarnoii"zwraca uwagg na nieprawidlowoSci
dotycz4cesposobudokonywaniaoccny oklesowejnauozycieliakadcmickichna Wydziale
Filologicznym
US (WF) za lata2015 2016.

Pragngprzypomnie6,2e juL \\ 2015 roku ark sz oceny, procedufy oraz zasa(ly
grupnauczycieliakademickich
wywolywaly
i niespreclzowano
kr]'tefiaocenyposzczeg6lnych
liczne kontrowcrsje.Wobec wielu zastrzezei dotycz4cychprocedury oceny okesowej,
przedstawiciclc\\4adz wF na zebraniachz pracownikamizobowiqzalisig do stworzenia
pisemnychregu,lprzeprowadzenia
ocenyi przedstau'ienia
ioh z odpowiednimwyprzedzeniem,
umozli\liaj4cym pracownikom zaplanowaniesrvojej pracy z uwzglgdnieniemprzyjgtych
kry"ted6wocen.
Ocenaokresorvanauczycieliakadenickichdokonyrvanaw 2017 toku na WF powiela
wszystkie zastrzezeniauprzednio pzeprowadzanychprocedur. Zwracam u\agq, ze
nauczyciele
akademiccywF po raz kolejnynic otrzymalikryteri6\\,i zasadich oceny.Ocena
okesowa x' dalszrymciqgu opafta jest na postanowieniachuchwaly nr 1/Ai2014 Rady
z dnia l6 slycznia201,1r. Uchwalata
Wydzialulilologicznego UniwersyletuSzczccifiskiego
zostalaupublicznionana stronachinternetowychwF dopieronigdzy 13 a l5 wrzesnia2017
roku. Uchwala ta nic zawiera jakichkolwiek zasad bqdz krlteri6w oceny nauczycieli
akademickich,zaNvierdzajedynie wz6r arkuszaoceny samodzielnegoi niesamodzielnego
pracownikanaukiorazarkuszocenypracownik6rvdydekycznych.Arkusz oceny.klory po fcz
kolejny.iestpodstawadokonywaniaoceny ol<resowejpracownik6wnie zawieral(Ilteri6w

Ponowrnie
nalczystwierdzii,ze
oceny,ajedynielakonicznyopissposobu\\')pclnieniaarl<usza.
przyj9ta procedura oceny olcesowe.i narusza postanoNienia StatutLLUn;wersytetu
SzLzc.inskiegc'
i I'ra\^oo 'zkolnict\\iewyi.z)m.

Naruszeniaprzepis6v Ustawy z dnia 1l lipca 2014 r. Prawo o szkolnict*'ie wlisrym
i Statutu Uniwersytetu Szczeciiskiego rv prz-vjgtej proccdurze oceny nauczycieli
akademickichWydzialu FilologiczncgoUniwersytetuSzczeciriskiego.

1.

Ograniczenie oceny czgsci nauczycieli akademickich jcdynie do oceny ich
dorobku naukowcgo

Na podstawieaft. i32: ust. i Prawao szkolnictwiewyzszyn wszyscy nauczyciele
w zakfesienale2ytego
[ykon)'wania
podlegajqokresowe.i
al<ademiccy
ocenie,\r szczeg6lnosci
obowiqzk6w,o kt6ry.chmo1la$l art. l l l.

Aft. 111 ust. I tej usta$'y okreila zakr-esobowiqzl<6wpracownikdw naukowodydaktycznych.Zgodniez tym plzepisem:
l'ruco$ni!') narLo$o-Ll)Llakl)c/ni
s4obo$iqldri:
1)

ksztalcii i \\,)'chowywaasludent6w,w tym nadzorowai opracowFvanienrzez
sludenl6w prac zaliczeniowych, semeshalnych,dyplonrowych, pod wzglgdem
mel^olyoznym t melooyczn)mr;

2)

prowadzii badanianaukowe i pracerozwojowc,fozwijad tw6rozodi nauko*4 albo
artystycznq;

3)

uczelniuczestniczyiw pracachorganizacyjnych
7,gadn1e
z art. i i 1 ust. 2 Pta\\'ao szkolnictwiewyzszympracownicy naukowi majQ

obowiqzkiolceslonew usl. I pl(t 2 i 3. I'onadlo,do obowi4zk6wnauczyoieliakademickiclt
posiadaj4cych
lytul naukowyprofesoralub stopierinaukowydoktorahabilitowanegonalezy
r6wnie2kszlalceniekadry DaukowejNa podstawie,m. I I I usl- 4. cltowanej ustawy - Pr:rcowtic) dydaktyczni sE
obowiAzani:
1)

ksztalcid i wychow)'wai student6w,w tym nadzorowai opracowywanieprzez
studenl6w prac zaliczerriowych,semestralnych,dyplomolych, pod wzglgdem
merylorycznymI meloclycznymi

2)

podnosiiswojekwalifikacjezawodowe;

3)

w placachorganizacyjnych
uczelni.
uczestnjczyc
Zgodnie z brzmicnicm $ 118. ust.7. StatutlLUS za podstawg oceny nauczyciela

przyjmujesiQodpo\yiednio do stanolyiska,spccyfiki kierunku ksztalccnia i dyscyptiny
nauki:
i) dorobekw dziedziniebadarinaukowychlub dzialalnosciartystyczneJ;
2) wywiqzywaniesig z obowi4zk6wdydakycznych;
student6w,doktorant6wi miodejkadrynaukol\ej;
3) osiqgnigcia
zwiqzanez ksztalceniem
4) osiEgnigc;a
zwi4zanez upowszechnianiem
wledzy;
pracyzespol6wludzkich;
8) dorobekw zakresieorganizoNania
wlasn,vch
kwalifikacji zawodowychl
9) podnoszenie
prawaautorskiegoi pralvpokewnychoraz
l0) w).$,i4zywanie
sig z obowi4zkuprzestzegania
prawawlasnodciptzemyslowej.
$ 118 ust. 8 z kolei stanowi,zc przy ocenienauczycielaakademickiegow zakresie
w;.wi4zyr,'aniasi9 przez niego z obowi4zk6wdydaldycznych,homisja uwzglgdnia ocenq
przedstarvion4przcz student6w i doktorant6w. kt6ra jest dokonylvanaprzez nich po
zakoiiczeniLr
kazdegocyklu zaj90dydaldycznych.
Prz)toozonewyzej przepisyPrawao szl(olnictwie\\lzszyn orM Statutul]niwersletu
Szczecifiskiegowskazujq minimalny, konicczny zakrss obotiqzk6w pracowrik6rv
dydaktycznych,
k6rc stanowi4kryteriumocenyokresou'ejpracownika.Tynczasemslosowane
na Wydziale Filologicznym US krferium otnymania oceny pozfywnej, polegajacene
wymoguuzyskaniaco najnniei 20 pkt. z tytutu occnydorobkunaukowcgo,ogr;uriczazakres
minimumpunkt6w,jedlniedo ocenyich
ocenypracownik6w,kt6rzynie osi4gngliwskazanego
minimumpunkt6w nauczyciel
dorobkunaukowego.w przypadkunie uzyskaniawrymaganego
akadenicki offzymrie occnQncgatywnqbcz dokonlnvaniaoceny pozosta]]'chi{rferi6w
wskazanych
1v $ I 18.ust. 7 StatutuUS. Tymczasen\Wmienionypzepis StatutuUS zawiera
zamkniQty katalog kryteri6w oceny nauczycieli akadenickich. Ograniczenieoceny
nauozycieli akademickich, kt6izy otrz-\,mali occnQ nogat) vnq, wyl4cznie do oceny dorobku w

zar6wnoS 118.ust.7 StatutuUSjak r6wniez
stanowinaruszenie
dziedziniebadai nauko\rrych
ait. 112:ust. I Prawao szkolnict$,ie\'/yzszym.

2.

Zmiany wzoru arkusza oceny

Zgodnie z treSci4$ 118 ust. 5 Statutu LJSooenanauczycielaakadenickiegojest
pzeprowadzana
za pomoc4arkuszaocenypracownikazahvierdzonegoprzcz radg jednostki.
pracownikanauki stanowizalqcznil<
do
Wz6r arkuszyocensanodziolnogoi niesamodzielnego
z dnia 16
uchwalynr l/A/2014 Rady Wydzia.luFilologicznegoUniwersytetuSzczecifiskiego
za lata2015 2016zostalaoparta
stycznia20l4 r. Proceclura
ocenynauczycieliakademickich
zal4cznikdo uchwa,lynr
na zmod)'fikowanych
\*rersjach
wzor6rvarkuszyoconstano$riQcego
pzez Radg\lydziahl
1/A/2014.Jednaldezmianyw arkuszachocennie zostalyzatwierdzone
Filologicznego,
co wprostnarusza$ I I8 ust. 5 StatutuUS.
3.

Brak kryteri6w oraz zasadocenynauczycicliakademickich
jed)'nyni dokumentami stanowiQcymipodsta\\e oceny okesol\aj nauczycieli

akademickichWll s4 wzory arkdszaoceny pracownika.Wzory arkuszas4 tabelarycznynr
zestawicnicm.,kD,teri6r',"'okreilajQcymliczbg punkt6rv, kt6re Konlisja ds. ocen) moze
przyznaaz tttrrlLt kazdegoz kryleribw- ArkuszezawierajqJednozdaniowe
infomacie clt.
odrzucone).
,,DODITKOIyE OBOWI4ZKOWE KRYTENA (bezspelnienia ,eprarNozdanie
L

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

inlbrmacji dotyczEcejokresu, w jaldm nalezy
15 pkt (bezmnoznikd). Arkusz nie zaLwicra
uzyskai minimalnEliczbg punkt6w. Arkxsze nie zawieraj4,,4sal ptzyznawaniapunktacji
r,,'poszczeg6inych
katcgoriach-W wielu przypadkacharkuszeol(reSlaj4poedzial punko&y
lq'teri6w zal€2y
\4razz adnolacjl,,ocentd/rot tta ". Wpraklyocspos6boccly poszczeg6lnygh
Przyjgtezasadyoceny
od decyzjikomisji powolanejdo sprawocenynauczycieliakademickichw praktyce uniemozliwiajq zapianowaniesposobu wykonywania obowiqzkriu przez
poszcz€g6lnych
nauczycieli,w tak' spos6b,by uzyska6 €o Dajrnniejocet19pozlt)a;urE.
jcst od ocencz4stkow-vch,
kt6re s4 podejmowane
na
Koicowa ocenaokesowa uzalezniona
podstarviearbitralnych decyzji komisji, a w rzeczy\{istoicipzelozonego.Nalez} zMdcic
uwag9,ze zasadyi krytcria ohosowych ocon ptacownik6w wigkszoici polshich uozelri
opisanei podanedo wiadomoScjpracownik6wpodlegaj4cych
wyzszychzosta{yszczeg6lou'o
zasad.Zasadyte s4 powszechnie
ocenieprzed wejsciemw zycie tak usystematyzowanycb
wydzial6w. Umozliwia to
dostgpneza poSrednjctwem
stron internetowychposzczeg6lnyoh
pmcownikompsygotowanie Sciezkirozwoju zaNodolvegoiobicklywizuje spos6boceny

przedkladam
opiskryteri6wdoocony
nauczyciela
akademickiego.
W zal4czeniu
..Przykladowy
pracownika"
funkcjonuj4cy
najednejz uczelniwyzszych.
4.

Brak zr6znicowania kryteri6lv occny \tobec poszczeg6lnychgrup nauczycieli
akademickich

pracownikanauki, stanowiqce
i niesamodzielnego
Wz6r arkuszyocensamodzielnego
zal4cznik do uohwaly m

1/A/2014 Rady Wydzialu FilologiczneSo Uni\Yersltetu

jcdynie minimaln4Iiczbgpunkt6w,jaka
z dnia 16 styczria2014 r. r'6Znicuj4
Szczecifiskiego
jest &),inaganaod pracownika dydaktyczncgooraz samodzielnegoi nicsamodzielnego
pracownikanaukowegoWydziatulilologicznegoUS w celuuzyskaniaocenypoz)tfvnej. Dla
pracownikasamodzjelnego
wz6r arkuszawskazuje,Jn;nimaln4liczbg w K I: 12 pkt." o(az
,,oliontacyjn4 waftoii

bazowq" dla oceny dostatecznej:25 pkt. Dla pracownika

ankieta\4,skMujeodpowiednio:l0 i I5 pl(t.
njesamodzrolnego
praktykaocenynauczycieliakademickichWF
Wzory arklrszy,jak r6wniezstosow;rna
nie r62nicujew.jakikolwick spos6bkf)'teri6rvoceny wobcc pracownikowzatrudnionychna
poszczeg6lnych
i posiadajqcych
6zne tyluly naulrcwe.R6znicaw wymaganlm
stanowiskach
minimum oceny pracy naukorvejdla obu katcgoriinauczycieliakadomickichlvyrosi 2 pL1.
W konsekwencii,d1a spernieniawynogu minimalnegokfltcliurn oceny pracy naukowej,
na
nauczycielakademickiposiadaj4cytytul naukowy profesorazw]czajnego,zatrLrdniony
stanowiskuprofesorazwyczajnego,
musi zdobyi co najmniej12pl<t,a nauczyciellkademicki
posiadaj
4cytytul naukowymagislraalbodoktor?,zatrudnionyna slanowiskuasystelta 1opkt.
Jestoczylviste.2emo2liu,o(ciuzyskaniatakiejsamejliczby punkt6wz qtulu ocenyktyterium
rozwoju naukowego sQ niepor6{'n}'walnie wigksze dla nauczyciela akademickiego
posiadajEccgo
natahiln sianorrisku.Prolbsorposiada
tylul naukowyprofusorai zatmdnionogo
inny dolobeknaukowy,ma niepomierdeszelszqmozliwosi publikacji czy uczestnictwaw
konferencjachnauko$ych, niepor6wn)nvalniewigkszy dostgp do irodk6w, ktore moze
Podany przyldadjcst
przezr6czatra ten cel, inny zakres obowi4zk6w dydaktyczn,vch.
przykladernskrajnym, ale ilustruje rzeczylvist4r62nicaw zakresiewynagai stawianych
nauczycielomposiadaj4clan5'tuly naukowe doktora habilitowanegoi qtuly profesorskie
posjadaj4cymi
nizszestopnienaukowe.Nalezy zatemstwiedzi6,2eprzyjete
a nauczycielami
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'
WF za lata 2015- 2016wzigly
W procesieocenyokresowejnauczycieliakademickich

udzialtzw. ,,Katedralne
komisjedo sprawoccnyokresowejpracol\'nik6w", l(6re podejmowaly
,,wst9pn€d€cyzje"dotycz4ceocenynauczycjeliakademickichWF. Powstanieofaz dzialanie
i pozbawionepodstawprawnych.Zar6wnoPmwo
tych komisjijest catkowicicnieuprawnione
o szkolniotwiewJzsz)'rn,StatutUS jak r6wl ez uchwab'Radywydzialu lilologiczneso Us
takichkomisji w proccsicoLcny
nic zawicraj4poslanowiefiumozliwiajEcych
funkojonowanie
nauczycieliakademickich.

Podsumorvanie

Spos6bprzeprowadzcnia
ocen okresowychnauczycioliakademickichWF US za lata
2015

w poprzednich
2016 powiela wszystldeuchybieniapostgpowafiptzeprowadzonych

latach.Procespodejnowaniadecyzji o ocenaohokesowych pmco\*rnik6wma wiele wad
prawnych,uznanio\.vy
charakteri prel'enrje
niekt6tegrupynauczycieliakademickich.

Szczecifski€gowyrazaopiniQ,ze
KomisjaUczelnianaNSZZ SolidalnosaUnis'ers)4etu
WF US winny zosta6
nauczycieliakademicLich
wszystkiedecyzjedotycz4ceocenokrcsow,vch
ucnylone.

powinny
Kolejnepostgpowania
w sprawieocenokcsourychnauczycieliakademickich
zostai opaftena zasadachwynikajqcychz obowi4zujqcychakt6w prawnych,po uprzednim
i przckazaniu- rv formic piscmncj
tych zasad,ich sysien'ntyzowaniu
skonsultowaniu
ocenieokresowej
wszystkimpracownikonWydziatupodlegaj4c).m
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