
 

 

ZARZĄDZENIE NR 281/15-16 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 8 kwietnia 2016r. 
 

 

zarządzenie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 278 /15-16 z dnia 24 marca 2016r.  

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w APS 

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust 2 pkt 3a oraz art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o  

szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w związku z przepisami Statutu 

APS, przyjętego uchwałą nr 106/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z dnia 18 marca 2015 r. zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii, z wyjątkiem nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora zatrudnionych na podstawie mianowania, podlegają 

okresowej ocenie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej za lata2014 - 

2015. 

 

§ 2 

 

1. Oceny nauczyciela akademickiego, o której mowa w § 1, dokonuje Komisja ds. oceny 

nauczycieli akademickich powołana uchwałą nr 143/15-16 Senatu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji   

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich za lata 2014 - 2015. 

 

2. Odwołanie od oceny Komisji, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Odwoławcza komisja do spraw 

oceny nauczycieli akademickichpowołana uchwałą nr 144/15-16 Senatu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania 

Odwoławczej Komisji  ds. Oceny Nauczycieli Akademickich za lata 2014-2015. 

 

 

§ 3 

 

Okresowa ocena nauczycieli akademickich APS będzie przebiegała według następującego trybu:  

 

1) Pracownicy podlegający ocenie wypełniają formularze oceny w terminie do 22 kwietnia. 

Formularze dostępne są na stronie internetowej APS (zakładka : dla pracownika/ocena  

okresowa, adres bezp. eva.aps.edu.pl). 



2) Bezpośredni przełożony w terminie od 23 do 29 kwietnia wypełnia w kwestionariuszu 

opinię o pracowniku (strona APS - dla pracownika ->wystawianie opinii, adres bezp. 

eva.aps.edu.pl). 
 

3) Komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 na podstawie wypełnionych formularzy oraz rozmowy 

z nauczycielem, o ile o przeprowadzeniu takiej rozmowy postanowi, dokona oceny 

nauczycieli (strona APS - dla komisji ->ewaluacje, adres bezp. eva.aps.edu.pl). 

 

4) Wyniki oceny zostają wprowadzone do formularza do 25 maja 2016r. 

 

5) Po dokonaniu oceny wydrukowany formularz Komisja przekazuje do Biura ds. 

Zatrudnienia. 

 

6) Oceniony nauczyciel ma prawo do wniesienia odwołania, w terminie siedmiu dni od dnia 

wystawienia opinii, do Komisji odwoławczej, o której mowa w § 2 ust 2. Odwołanie 

rozpatrywane jest w terminie 14 dni od jego złożenia.  

 

 

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 


