
Z a r z ą d z e n i e  nr 16 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

z dnia  15 marca  2012 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich 

 

 

Na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. nr 164, 

poz. 1365, z p. zm.) oraz § 87 statutu ASP zarządzam co następuje: 

 

 

1. Rady Wydziałów lub powołane przez nie komisje, a dla jednostek międzywydziałowych 

senacka komisja ds. zatrudnienia, oceny i rozwoju kadry, dokonają okresowej oceny 

nauczycieli akademickich w terminie do 15 maja 2012 roku. 

2. Podstawę oceny nauczyciela stanowią w szczególności: opinia kierownika jednostki 

organizacyjnej, opinia bezpośredniego przełożonego oraz opinia studentów i doktorantów, 

wydane w oparciu o podsumowanie osiągnięć artystycznych, naukowych, dydaktycznych 

i organizacyjnych (§ 87, ust. 3 statutu ASP). 

3. Studenci i doktoranci wyrażają swoją opinię na podstawie ankiety, według zaleceń 

i procedur opracowanych przez Uczelnianą Radę Jakości Kształcenia  Artystycznego. 

Wyniki  ankiet studenckich i doktoranckich opracowują  samorządy doktorantów 

i studentów i przekazują je przewodniczącemu komisji o której mowa w punkcie 1. 

4. Osoby oceniane mają prawo wglądu do protokołów wszystkich komisji i organów 

Akademii w zakresie ich dotyczącym oraz posiadają prawo złożenia wyjaśnień w toku 

postępowania. 

5. Osobom ocenianym przysługuje prawo wniesienia odwołania do senackiej komisji ds. 

zatrudnienia, oceny i rozwoju kadry, za pośrednictwem rady wydziału lub kierownika 

jednostki międzywydziałowej, w terminie 14 dni od przyjęcia oceny do wiadomości. 

6. Od oceny komisji ds. zatrudnienia i oceny kadry dydaktycznej  przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do senatu Akademii, na zasadach jak w punkcie 5. 

7. Ocena wraz z kartami informacyjnymi podlega włączeniu do akt osobowych. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki z dnia 7.04. 2008 r. 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 


