Zarządzenie nr 5/9/2021
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia ocen okresowych nauczycieli akademickich
w 2021 roku
Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 10/9/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie potwierdzenia
kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz
określenia trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich (dalej zwanego
Zarządzeniem) zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 października 2021 r. wszczyna się procedurę dokonywania ocen okresowych
nauczycieli akademickich.
2. Zobowiązuje się dziekanów do powołania w terminie do dnia 10 października 2021 r.
wydziałowych komisji oceniających, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) Zarządzenia.
§2
1. Ustala się następujący harmonogram przeprowadzenia oceny okresowej:
1) do dnia 5 października 2021 r. nauczyciele akademiccy otrzymują za pośrednictwem
służbowego adresu e-mail formularze ocen okresowych, ze wskazaniem okresu podlegającego
ocenie. Wzór formularza określono w załącznikach nr 1, 2 i 3 Zarządzenia.
2) w terminie do 15 października 2021 r. nauczyciele akademiccy przesyłają wypełniony
formularz oceny za pośrednictwem służbowego adresu e-mail do Działu Kadr i Płac na adres:
ocena@am.katowice.pl. Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego (np. nieobecność
z powodu choroby) termin ten może zostać wydłużony.
3) w terminie do 10 grudnia 2021 r. komisje oceniające przeprowadzają oceny i przekazują
wynik oceny do Działu Kadr i Płac, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
4) w terminie do 15 grudnia 2021 r. Dział Kadr i Płac przekazuje nauczycielowi akademickiemu
wynik oceny za pośrednictwem służbowego adresu e-mail.
5) nauczyciel akademicki jest zobowiązany niezwłocznie zapoznać się z wynikiem oceny.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1
do Zarządzenia nr 5/9/2021
z dnia 20 września 2021

Wydziałowa Komisja Oceniająca
Wydziału ………………………………. /
Uczelniana Komisja Oceniająca*
Na podstawie art. 128 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z Zarządzeniem
10/9/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 27
września 2019 r. w sprawie potwierdzenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup
pracowników i rodzajów stanowisk oraz określenia trybu i podmiotów dokonujących oceny
okresowej nauczycieli akademickich, Wydziałowa Komisja oceniająca/ Uczelniana Komisja
Oceniająca* w składzie:
 ……………………………………………. – przewodniczący
 ……………………………………………. – członek komisji
 ……………………………………………. – członek komisji
po przeprowadzeniu analizy działalności artystycznej/naukowej/dydaktycznej/ organizacyjnej*
realizowanej w okresie od ……………….. r. do ………………. r.

przez Pana/Panią

…………………………………………… oraz po zapoznaniu się z wynikami ankiet
przedmiotowych udostępnionych studentom i doktorantom, wystawiła

OCENĘ POZYTYWNĄ/OCENĘ NEGATYWNĄ*

podpis przewodniczącego Komisji

