
Zarządzenie  nr  7/2008 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 26 lutego 2008 roku 
 

w sprawie:  przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich w Kolegium Karkonoskim 
                   w roku akademickim 2007/2008 
 
Podstawa prawna: Art. 132. ust 2. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz §78-§83 Statutu Kolegium 
Karkonoskiego 
 

§1 

1. W roku akademickim 2007/2008 w wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych 

naleŜy przeprowadzić okresową ocenę nauczycieli akademickich. 

2. Sposób przeprowadzenia oceny reguluje Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli 

Akademickich (załącznik nr 1), przyjęty Uchwałą nr 11/2008 Senatu Kolegium 

Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 

3. Ocena obejmuje lata  2003/2004 – 2006/2007 odpowiednio dla kaŜdego z wydziałów. 

4. Komisje oceniające nauczycieli akademickich powołane przez rady wydziałów, 

dokonają oceny nauczycieli akademickich zgodnie z Regulaminem Okresowej Oceny 

Nauczycieli Akademickich oraz w oparciu o przyjęte przez rady wydziałów 

szczegółowe kryteria oceny. 

 

§2 

1. W celu dokonania oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych powołuje się Międzywydziałową Komisję Oceniającą w 

składzie: 

1) prof. dr hab. inŜ. Tomasz Winnicki – przewodniczący 

2) mgr Marta Gołębiowska 

3) mgr Ewa Kazak 

4) mgr Wojciech Lara 

5) mgr Arkadiusz Rzepka 

2. Międzywydziałowa Komisja Oceniająca dokona oceny nauczycieli akademickich 

Studium Języków Obcych w oparciu o szczegółowe kryteria oceny przyjęte przez 

Radę Wydziału Humanistycznego.  



3. Międzywydziałowa Komisja Oceniająca dokona oceny nauczycieli akademickich 

Studium Wychowania Fizycznego w oparciu o szczegółowe kryteria oceny przyjęte 

przez Radę Wydziału Przyrodniczego.  

§3 

1. Ocenę wraz z odwołaniami rozpatrywanymi przez Uczelnianą Odwoławczą Komisję 

Oceniającą naleŜy przeprowadzić do 15 czerwca 2008 roku. 

2. Z wynikiem końcowej oceny uzyskanej przez nauczyciela akademickiego naleŜy 

zapoznać ocenianego nauczyciela akademickiego, a ocenę dołączyć do jego akt 

osobowych. 

3. Wypełnioną ankietę oceny nauczyciela akademickiego wraz z innymi dokumentami 

dotyczącymi oceny naleŜy przechowywać w jednostce organizacyjnej do następnej 

oceny. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

z up. Rektora 
 

prof. zw. dr hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
PROREKTOR 

 


