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Zarządzenie nr 59 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 10 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonywanych w 2021 roku  

 

Na podstawie art. 51b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z art. 255 ust. 2 i art. 324 

ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), § 184 ust. 2 w związku z § 23 pkt 22 

i § 203 ust. 2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zarządzenie wprowadza zmianę harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonywanych w 2021 roku w związku z: 

1) brakiem możliwości dokonania okresowych ocen nauczycieli akademickich w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania polskich uczelni wyższych, w tym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, tj. w terminie do dnia 30 września 2021 roku, oraz 

2) obowiązkiem dokonania oceny okresowej do końca 2021 roku jako poprzedzającego 

rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej przypadającej 

na 2022 rok.  

 

§ 2 

 

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jagiellońskim zostaną poddani 

w 2021 roku ocenie okresowej z uwzględnieniem następującego harmonogramu: 

1) w dniu 1 października 2021 roku nauczyciele akademiccy podlegający ocenie otrzymują 

formularze ocen okresowych; 

2) do dnia 15 października 2021 roku nauczyciele akademiccy podlegający ocenie 

przekazują formularze ocen okresowych właściwej komisji oceniającej; 

3) do dnia 5 listopada 2021 roku komisje oceniające przeprowadzają oceny i udostępniają 

ich wyniki nauczycielom akademickim w sposób ustalony na Uniwersytecie; 

4) do dnia 19 listopada 2021 roku każdy nauczyciel akademicki ma obowiązek zapoznać 

się z wynikiem oceny okresowej i potwierdzić ten fakt w sposób ustalony na 

Uniwersytecie; 

5) do dnia 26 listopada 2021 roku formularze ocen okresowych nauczycieli akademickich 

należy przekazać odpowiednio do Centrum Spraw Osobowych lub Działu Spraw 

Osobowych CM. 



 

 

2. Rektor UJ rozpatruje odwołania od oceny okresowej w terminie najpóźniej do dnia 

31 grudnia 2021 roku. 

 

§ 3 

 

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz 

tryb i  podmiot dokonujący oceny okresowej określone w zarządzeniu nr 1 Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie okresowych ocen 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 

 
 

 

 


